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Wezwanie do podjęcia czynności
w sprawie naľuszenia konstytucyjnego prawa ľodzicólľ
do wychorvania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
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Napodstawięart.9ust. l,art. l0ust. lpkt2iarÍ.lOaust. l ustawyzdnia6stycznia

2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka oraz art. 9 ust. 2a ustawy

z

dnia 15 lipca 1987 r'

o Rzeczniku Praw Obywatelskich wzywam Pana Rzecznika do przedstawienia stanowiska
wobec działań Prezydenta m.st. Warszaw, który podpisał 18 lutego 2019 r. deklarację
LGBT+. oraz do podjęcia w porozumieniu ze mną działan zmierzających do ochrony pľawa
do wychowania dzieci przezich rodziców zgodnie z własnymi przekonaniami.

Zgodnie

z

art' Ż08 Konstytucji RP Rzecznik Pľaw obywatelskich stoi na straŻy

wolnościi praw człowięka i ob).rvatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach
normatywnych. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka przyjęta przezPrezydenta m.st. Warszawy

deklaľacja może natuszać konsýtucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi pľzekonaniami.

Zgodnie z art' 48 ust.

zgodnie

z

l

Konstytucji RP rodzice mają prawo do wychowania dzieci

własnymi przekonaniami. Wychowanie

dojrzałościdziecka,

a

ÍakŻe wolnośćjego sumienia

to powinno uwzględniać stopień
i wyznania oraz jego przekonania.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka z pov,ryŻszym pľawem obywatelskim stoi w sprzeczności

deklaľacja na ľzecz społecznościlesbijek, gejów' biseksualistów

i

osób transseksualnych

(LGBT) mająca obowiązywać w Warszawie. Pod pozoľeIn ľealizacji szczytnych

haseł

tolerancji i zakazu dyskryminacji w sfeľze wychowania dzieci narłJca ona ogółowi ľodziców
ideologię afimowaną jedynie przez wąskągrupę społeczną.

Deklaracja zakłada wprowadzenie ,,holistycznej edukacji seksualnej'' opartej na
standardach organizacji

w

WHo, któľe nie Są obowiązującym prawem, a które

powszechnie akceptowane

w

godzą

Polsce noľmy. tradycje. wzorce kultuľowe. a ÍakŻę

w Konstytucję RP. Wedfug wHo dzieci od najmłodszych lat mają ,czerpać satysfakcję
z własnej seksualności". Słuzyć temu ma edukacja seksualna, którą ,.naleŻy rozpoczynać
przed 4. ľokiem Życia", a nawet

przez WHo

momencie narodzin''. Realizacja szczegőłowo opisanej
'.w
.'matrycy edukacji seksualnej'' grozi wpľowadzeniem do szkół. a nawet

pzedszkol i, edukatorów seksualnych związany ch ze środowiskiem LGBT.

Zgodnie ze standardami mieliby oni najmłodszym dzieciom. w grupach wiekowych
0-4 i 4-6 lat. przekazywać m.in. informacje na temat ,,radościi przyjemności z dotykania
własnego ciała, mastuľbacji w okresie wczesnego dzieciństwa". Przewidziane jest ľównież
,,odkrywanie własnego ciała i własnych narządőw płciowych'' oraz ,,Wrażanie własnych
pot1zeb, życzen i granic, naprzykład w kontekściezabawy w lekarza". Progľam nauczaniadla

grupy 6-9 lat obejmuje ,.seks w mediach (łącznie z Inteľneteffi)'', ä takŻe ,,zadowolenie
i pľzyjemnośćz doýkania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja)'', a dla grupy 9-lŻ lat
_ .'pierwsze doświadczeniaseksualn e" oraz.'przyjemność, mastuľb acja, orgazm"

'

Naľzucanie tego ľodzaju edukacji seksualnej, zwłaszcza w odniesieniu
do najmłodszych, pozbawia ľodziców prawa do wychowania dzięci zgodnie z własnymi
przekonaniami, a także ingeruje w podstawy pľogľamowe nauczania obowiązujące w polskich

szkołach i przedszkolach.

Dodatkowo progľam zawiera elemenťy promocji ,,rőŻnych rodzajów związkőw''

i ..różnych związkőw rodzinnych", co stoi w sprzęczności z art.

18 Konsfytucji RP. który

określamałżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, znajdujący się pod ochroną i opieką
Rzeczypospo itej Po Iskiej.
I

Nie wolno pozwolić na naruszanie autonomii rodziny i prawa do wychowania dzięcka
zgodnie ze światopoglądem rodziców. To prawo jest wpľost gwarantowane KonsĘrtucją RP.
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Jako Rzecznik Praw Dziecka wyrażam głębokie zaniepokojenie możliwymi konsekwencjami

wdroŻenia dekIaracji LGBT+' mogącymi negatywnie odbić

się na

wľażliwości

i kszałtowaniu dzieci.

Konstýucja RP stanowi, Że Rzecznik Praw obywatelskich stoi na straŻy wolności
i pľaw człowieka' Dlatego. w trybie art. 9 ustawy o Rzeczniku Praw obywatelskich wzywam
Pana Rzecznika do podjęcia czynności w sprawie możliwego naruszenia konstytucyjnego
pľawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jestem przekonany.

że postąpi Pan

Rzecznik zgodnie

ze

ślubowaniem

zobowiązującym Rzecznika Pľaw obywatelskich do wypełniania powierzonych obowiązków
bezstľonnie, z najwyŻszą sumiennością i starannością.
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