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Przedmiot: Mowa nienawiści wobec osób LGBTI stosowana przez urzędników państwowych w 
Polsce

Polski rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wygłosił ostatnio bardzo niepokojące oświadczenia 
dotyczące edukacji seksualnej młodzieży. 1 września 2020 r. stwierdził, wypowiadając się oficjalnie 
jako rzecznik, że organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją seksualną „wychwytują dziecko 
gdzieś rozchwiane, zaniedbane, i któremu dają (...) środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć”. 
Słowa te padły podczas wywiadu dla kanału informacyjnego TVN24.

Wątpliwości budzi też powołanie Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji, biorąc pod 
uwagę jego liczne komentarze na temat osób LGBTI, takie jak: „Ci ludzie nie są równi ludziom 
normalnym... Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym 
postępowaniem”.

1. Jakie jest stanowisko Komisji wobec postępowania i uwag polskiego rzecznika praw dziecka 
oraz niedawno powołanego ministra edukacji?

2. Czy Komisja zgadza się, że takie oświadczenia stoją w jawnej sprzeczności z wartościami, które 
powinni propagować przedstawiciele władz (odpowiedzialni za ochronę praw dziecka, w tym 
prawo do zdrowia i do wolności od dyskryminacji, oraz za edukację)?

3. Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie spójności tych oświadczeń z decyzją ramową Rady 
2008/913/WSiSW1 i dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych2 jeśli chodzi o 
posługiwanie się tego rodzaju językiem w telewizji?

1 Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i 
przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0913.

2 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj?locale=pl (https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj?locale=pl)


