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LIST OTWARTY 

 

Do Polityków, Parlamentarzystów, Przedstawicieli świata nauki, kultury i mediów,  

Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców w sprawie ratyfikacji przez Polskę  

Konwencji Rady Europy O zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej 

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio zwracamy się z apelem  

dotyczącym  wyrażenia sprzeciwu wobec ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy O zapobieganiu i 

zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 

Tytuł Konwencji odnosi się do słusznych i koniecznych działań ochronnych wobec osób 

doświadczających przemocy, jednak zawartość Konwencji wprowadza zupełnie inne treści niż sugeruje 

tytuł.  

Treść Konwencji przyjmuje nową definicję płci, rozumianą jako „społecznie skonstruowane role, 

zachowania, działania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” 

- art. 3c. Oznacza to odrzucenie biologicznych uwarunkowań płci jako cechy konstytutywnej człowieka. 

Taka redefinicja całkowicie zmienia antropologiczne ujęcie osoby ludzkiej.  

Za strukturalne źródło opresji względem kobiet Konwencja uznaje ład społeczny, oparty na 

fundamencie kultury judeo-chrześcijańskiej. Rozwiązania zawarte w dokumencie nakładają na państwa 

ratyfikujące Konwencję obowiązek wprowadzania w programach edukacyjnych treści służących 

„wykorzenieniu zwyczajów i tradycji opartych na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn”, a także 

promocję niestereotypowych ról przypisanych płciom (art. 12 w zw. z art. 14 Konwencji). Zobowiązania 

takie godzą w prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, gwarantowane 

przez art. 48 ust. 1 Konstytucji.  

Postulaty zawarte w Konwencji negują przyjęte we wszystkich cywilizacjach naturalne zadania 

wynikające ze zróżnicowania płciowego kobiet i mężczyzn jako współmałżonków i rodziców, a służące 

dobru rodziny i społeczeństwa. Zadania te traktowane są jako szkodliwe stereotypy.  W ich miejsce 

proponuje się role zgodne z ideologią gender. 

Wdrażanie przez państwo proponowanych przez Konwencję postulatów ma być monitorowane 

przez szeroko rozbudowany system kontroli unijnej. Warto podkreślić, że w obecnej sytuacji naszego 

państwa, które boryka się z tak wieloma problemami społecznymi i finansowymi, proponuje się 

kosztowny eksperyment, w dodatku  nie służący dobru obywateli. 

Mamy świadomość, że konieczne jest popieranie słusznych działań ochronnych wobec osób 

doświadczających przemocy. Jednakże istniejące już w Polsce przypisy prawne w pełni gwarantują 

ochronę ofiar przemocy. Tym samym więc nie ma żadnej potrzeby ratyfikacji Konwencji.  

Wobec powyższego oczekujemy odrzucenia Konwencji. Postulujemy natomiast znacznie większe 

zaangażowanie wszystkich środowisk w tworzenie i realizację programów społecznych chroniących dobro 

jednostki, małżeństwa i rodziny.  
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