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W dniu 11 lutego br., Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę o wdrożeniu tzw. Europejskiej
Karty Równości w Życiu Lokalnym. Dokument ten wywołał wiele kontrowersji, a także szereg
protestów mieszkańców Poznania. Przeciwko przyjęciu Karty protestowali również internauci,
którzy w liczbie ponad 8 tys., podpisali petycję do radnych miasta, przygotowaną przez
Centrum Życia i Rodziny, w której zauważono szereg niebezpieczeństw, które pojawią się w
związku z przyjęciem Karty. W imieniu Centrum Życia i Rodziny oraz wszystkich protestujących
przeciwko uchwale Rady Miasta, apelujemy o podjęcie postępowania nadzorczego w sprawie
przyjęcia Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym.
W naszej opinii, dokument przyjęty przez radnych miasta Poznania narzuca wizję ludzkiej
płciowości, nacechowaną postulatami skrajnych, lewicowych ideologii (Część 1, pkt 4). Karta
wprost nawiązuje do ideologii gender, której założeniem jest pogląd, że tożsamość płciowa nie
jest związana z tożsamością biologiczną. Mówiąc kolokwialnie, fakt urodzenia się kobietą lub
mężczyzną nie oznacza, że człowiek musi się z tym utożsamiać. Kobieta może uważać się za
mężczyznę, natomiast mężczyzna może uważać się za kobietę, co prowadzi do
kwestionowania naturalnych ról społecznych. W szczególności zagraża to małżeństwu,
rodzinie i wychowaniu dzieci.
Dokument przyjęty przez Radę Miasta Poznania realizuje również politykę gender
mainstreaming, m.in. „przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na
codzienne życie społeczności lokalnej” (Część 1, pkt 5). Karta nakłania Sygnatariuszy do
„zwalczania” tzw. stereotypowych ról płciowych. Wiele wskazuje na to, że doprowadzi to do
promocji tzw. niestereotypowych ról płciowych, a co za tym idzie wsparcia dla idei ruchu LGBT.
Karta sugeruje również, że przyczyną przemocy w życiu społecznym jest istnienie płci męskiej
i płci żeńskiej (Art. 22, ust. 2). W dokumencie dostrzegamy poważne zagrożenie dla dzieci,
które na mocy przepisów, będą narażone na wprowadzanie przez władze samorządowe,
poważnych zmian w treściach materiałów edukacyjnych dla szkół (Art. 13 ust. 3).
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W konsekwencji może dojść do narzucenia dzieciom obowiązku uczestnictwa w zajęciach z
edukacji seksualnej wg standardów WHO.
Przyjęcie Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym stwarza także zagrożenie
kwestionowania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnym
sumieniem i przekonaniami. Co więcej, Karta nie wprowadza żadnych dodatkowych przepisów
prawnych, które faktycznie chroniłyby równość obywateli. Natomiast, w dłuższej
perspektywie będą one prowadziły do osłabienia rodziny i zburzenia porządku społecznego.
Niebezpieczne w zapisach dokumentu są również fragmenty dotyczące przeznaczania
środków publicznych na szkolenia, programy i kampanie, promujące założenia
kontrowersyjnych ideologii, wtym m.in. gender (Część 1, pkt 6). Zgodnie z zapisami Karty,
Sygnatariusz, w tym przypadku miasto Poznań, zobowiązuje się również prowadzić „taki dobór
kadr na wszystkich poziomach organizacji, który odzwierciedla społeczną, gospodarczą
i kulturową różnorodność lokalnej społeczności” (Art. 11 ust. 4). Może to prowadzić do
preferencyjnego traktowania niektórych osób, bez względu na kwalifikacje zawodowe.
W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Wojewody o zakwestionowanie uchwały Rady
Miasta Poznania z dnia 11 lutego br., dotyczącej przyjęcia Europejskiej Karty Równości w Życiu
Lokalnym. Proszę zwrócić uwagę, że działania podjęte przez radnych wywołały szerokie
oburzenie wśród poznańskich rodziców, zaniepokojonych bezpieczeństwem swoich dzieci
i zagrożeniami czyhającymi na nie ze strony radyklanych ideologii. Do niniejszego listu
załączamy treść apelu do radnych miasta Poznania, podpisanego przez ponad 8 tys. Osób,
które domagały się odrzucenia zapisów tego niebezpiecznego dokumentu.
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Apel przygotowany przez Społeczną Radę Edukacji i
Wychowania „Rodzinny Poznań” wspólnie z Centrum Życia i
Rodziny dostępny pod adresem: htts://qenderowakar[a.pI
podpisany przez ponad 8 tys. osób.
—

—

Radni Miasta Poznania

Szanowni Państwo
stanowczo protestuję przeciwko przyjęciu Europejskiej Karty Równości Kobiet
i Mężczyzn w Życiu Lokalnym przez Radę Miasta Poznania.
Nie zgadzam się, by skądinąd słuszne hasła przeciwdziałania przemocy oraz
równego traktowania kobiet i mężczyzn były instrumentalnie wykorzystywane
do bezpardonowego zawłaszczania przestrzeni publicznej przez radykalne
ideologie.
W szczególności mój niepokój i sprzeciw budzą:
•

narzucanie nacechowanej postulatami skrajnych ideologii oraz budzącej
wiele kontrowersji i sporów, wizji ludzkiej płciowości i relacji społecznych
(Część 1, pkt 4);

•

przeznaczanie środków publicznych na szkolenia, programy i kampanie
promujące założenia kontrowersyjnych ideologii (Część 1, pkt 6);

•

upatrywanie głównych przyczyn przemocy w istnieniu płci męskiej i płci
żeńskiej, przy jednoczesnym ignorowaniu takich czynników jak alkoholizm,
narkomania czy bezrobocie (Art. 22, ust. 2);

•

nieznajdująca uzasadnienia w polskim systemie prawnym próba
ingerowania przez władze samorządowe w treści materiałów edukacyjnych
dla szkół (Art. 13 ust. 3);

•

podporządkowanie polityki zatrudniania pracowników w jednostkach
organizacyjnych samorządu terytorialnego kryteriom innym niż
kompetencje i kwalifikacje merytoryczne kandydata (Art. 11 ust. 4 lit. c).

Istnieje poważne zagrożenie, że efektem realizacji zapisów Karty będzie
kwestionowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci
organizacji
faworyzowanie
przekonaniami;
własnymi
z
zgodnie
pozarządowych reprezentujących tylko jedną ze stron debaty publicznej;
wydatkowanie środków publicznych na działania promujące kontrowersyjne i
radykalne ideologie.
Karta nie wnosi żadnej wartości dodanej do polskich przepisów prawnych w
zakresie ochrony równości obywateli. Natomiast jej zapisy w średniej i długiej
perspektywie czasowej mogą doprowadzić do osłabienia rodziny i zburzenia
porządku społecznego.
Dlatego apeluję o głosowanie przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia Karty
podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania, tj. we wtorek 11 lutego, a także
w ewentualnych kolejnych głosowaniach nad tym projektem.

