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My, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem zrzeszająca blisko 100 organizacji zajmujących się prawami
człowieka, apelujemy do wojewodów, na których obszarze kompetencji gminy, powiaty i województwa przyjęły
szkodliwe „deklaracje anty-LGBT”, o niezwłoczne stwierdzenie nieważności dyskryminujących uchwał, rezolucji i
stanowisk w drodze nadzoru administracyjnego.
Bezpieczeństwo i tolerancja są jednymi z podstawowych wartości społeczeństwa obywatelskiego, które opiera
się między innymi na art. 2 (demokratyczne państwo prawa), art. 30 (ochrona godności człowieka), art. 32
(równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji), art. 41 (zakaz poniżającego traktowania) i art. 47 (ochrona życia
prywatnego) Konstytucji RP. Każda osoba zasługuje na spokojne życie bez strachu przed przemocą, bez względu
na to, czy jest osobą hetero-, homo- i biseksualną, czy może transpłciową.
„Deklaracje anty-LGBT” stoją także w sprzeczności z aktami prawa międzynarodowego, których Polska jest
sygnatariuszką, a w szczególności Europejską Konwencją Praw Człowieka i Kartą Praw Podstawowych Unii
Europejskiej.
W świetle art. 1 Karty Praw Podstawowych UE godność człowieka jest nienaruszalna i musi być szanowana i
chroniona, a jej art. 21 ust. 1 stanowi, iż zakazana jest wszelka dyskryminacja, m. in. w szczególności ze względu
na orientację seksualną. Każde państwo należące do UE musi podzielać ten system wartości i zapewniać jego
efektywną ochronę.
Podobny przepis zawiera Europejska Konwencja Praw Człowieka w art. 14. Polska jako państwo członkowskie
Rady Europy odpowiada za jego skuteczną realizację, a zaniechanie działań koniecznych dla przeciwdziałania
dyskryminacji może stać się przedmiotem skargi na polski rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Uchwalone „deklaracje anty-LGBT” jednoznacznie godzą w tę aksjologię. Napędzają lawinę strachu, niechęci i
nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych.
W uchwalonych dokumentach pojawia się zarówno nomenklatura wojenna, mająca na celu skierowanie działa
na konkretną grupę, określająca samo ich istnienie jako „homoterror”1. Mimo że osoby heteroseksualne są grupą
większościową, to nie ma nigdzie żadnych dokumentów i aktów prawnych mówiących, że istnienie osób
heteroseksualnych to „heteroterror”, mimo że przestrzeń publiczna jest przesiąknięta aktami i zachowaniami
heteroseksualnymi.
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Słowo zaczerpnięte ze Stanowiska Rady Powiatu Ryckiego z 30. Kwietnia 2019 r. w sprawie powstrzymania
ideologii gender i „LGBT”, link: https://www.ryki.powiat.pl/aktualnosci/n,70753,powiat-rycki-wolny-odideologii-gender-i-lgbt.html#
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Nietrudno jest doszukać się w rezolucjach przeciwko osobom nieheteroseksualnym manipulacji i zakłamań, jak
np.: „ideologi[a] ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach
prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji”2.
W dokumentach pojawiają się też niezgodne z prawdą insynuacje, jakoby osoby LGBT deprawowały czy
demoralizowały dzieci, młodzież i dorosłych3.
Nie możemy pozwolić na to, żeby między orientacją psychoseksualną czy inną przesłanką a jakimś bliżej
nieokreślonym „złem moralnym” był stawiany znak równości4.
To zaledwie kilka przykładów z 93 przyjętych na terenie 11 województw stanowisk, uchwał czy rezolucji.
Akceptowanie mowy nienawiści, która przyzwala na przemoc, jest niedopuszczalne, zwłaszcza gdy dokonują tego
organy władzy publicznej, mające w swojej istocie krzewić postawy antydyskryminacyjne i wspierać prawa
człowieka.
Opisywane działania przeciw konkretnej grupie społecznej są łamaniem praw człowieka. W związku z tym, na
podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa zwracamy się do wojewodów wszystkich województw, na terenie których podejmowane są akty
prawa miejscowego przeciwko mniejszościom seksualnym, o stwierdzenie nieważności podjętych już uchwał,
rezolucji i stanowisk dyskryminujących osoby LGBT w drodze nadzoru administracyjnego jako niezgodnych z
prawem, w tym z Konstytucją, oraz wstrzymanie wykonania tych aktów jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia
nadzorczego.
Nasz apel jest zbieżny z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. ws. uchwał o "strefach
wolnych od LGBT"5, w której Parlament wzywa polskie władze do potępienia dyskryminacji osób LGBT, a także ze
stanowiskiem Komisji Europejskiej z 4 lutego 2020 potępiającej przyjęte przez miasta polskie rezolucje przeciwko
osobom LGBT6.
List sygnuje 100 organizacji prawnoczłowieczych i nieformalnych ruchów równościowych z Wielkiej Koalicji za
Równością i Wyborem.
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Cytat zaczerpnięty z Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych; link:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1594074,deklaracja-nr-119-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia29-kwietnia-2019-r-w-sprawie-sprzeciwu-wo.html
3
Stanowisko Rady Gminy Niedrzwica Duża i Rady Powiatu Białostockiego z 28 maja 2019 r.; link:
https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Stanowisko_w_sprawie_powstrzymania_ideologii_gen
der_i_LGBT.pdf
4
Uchwała Rady Gminy Trzebieszów z 18 czerwca 2019 r.; link:
https://ugtrzebieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/20190626122757.pdf
5
European Parliament resolution on public discrimination and hate speech against LGBTI people, including
LGBTI free zones, 2019/2933(RSP).
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Informacje zaczerpnięte ze strony: https://euobserver.com/justice/147362?fbclid=IwAR3m40C6Q_qHzyPjTiKOIYOtXenX9vOSa9gOe0Ux38sQYWLHotmvcuo2qU
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