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Stanowisko 

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

w sprawie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy  
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  

 

Katowice, 21 września 2014 roku 

 

Wzywamy Parlamentarzystów, pragnących zachować zaufanie katolickich wyborców, do 
nieratyfikowania „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej”, szkodliwej dla wychowania młodego pokolenia oraz przyszłości Polski.  

Uważamy, że w najbliższych wyborach parlamentarnych katoliccy wyborcy nie powinni 
wybierać posłów i senatorów, którzy będą głosować za ratyfikacją Konwencji. 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni zgadza się ze stanowiskiem polskich 
biskupów z lipca 2012 r., że Konwencja "zbudowana jest na ideologicznych i niezgodnych z prawdą 
założeniach, których w żaden sposób nie można zaakceptować". 

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stwierdza, że „Konwencja Rady Europy  
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” budzi zastrzeżenia natury 
konstytucyjnej, nie wprowadza nowych narzędzi prawnych służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu 
przemocy oraz nie rozpoznaje i nie umożliwia eliminowanie rzeczywistych przyczyn przemocy wobec kobiet. 
Natomiast narzuca zmianę cywilizacyjną, wprowadzając założenia niepotwierdzonej naukowo ideologii 
gender.   

 

UZASADNIENIE 

Konwencja neguje podstawę prawa rodzinnego i osobowego, jaką jest biologiczna odmienność kobiety  
i mężczyzny, wprowadzając określenie „płci społeczno-kulturowej” („gender” w języku angielskim), którą 
definiuje „jako społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo 
uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn”.  

Konwencja (w art. 12.1) zobowiązuje do walki z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym: „Strony 
podejmują działania niezbędne by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorów zachowań kobiet  
i mężczyzn, w celu wykorzenienia zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu 
niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn”. Uzależnia od organów ponadnarodowych 
stosujących niesprecyzowane kryteria. 

Konwencja (w art. 14.1) nakłada na państwa obowiązek specyficznej edukacji: ”Strony podejmują, gdy 
to właściwe, niezbędne działania by wprowadzić do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji,  
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dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści, dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról 
społeczno-kulturowych…”. Wpłynie to na charakter obecnego przedmiotu dotyczącego wychowania 
prorodzinnego w szkołach, z pozytywnym odniesieniem do tradycyjnego małżeństwa i rodziny, przez 
promocję niestereotypowych ról kulturowych.  

Ratyfikacja Konwencji pozbawia Polskę przyjętej Deklaracji o suwerenności w sprawach moralności  
i kultury, którą gwarantuje uchwała Sejmu z 11 kwietnia 2003 roku: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
stwierdza, że polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, 
małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji 
międzynarodowych”.  

Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji nieprawidłowo używa się wymiennie słowa „płeć 
społeczno-kulturowa” (ang. „gender”) i płeć (ang. „sex”), podczas gdy w tekście angielskim jednoznacznie 
we wszystkich przypadkach używa się tylko pojęcia „gender” („płeć społeczno-kulturowa”).  

Ponadto w polskim tłumaczeniu tekstu Konwencji przygotowanym na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w art. 4.3 użyto niezdefiniowanego pojęcia „płeć kulturowo-społeczna”. 
(http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf)  

  

Prezes  
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 

 
Andrzej Dawidowski  

 
Tel.: 502581839, E-mail: a.dawidowski@gmail.com  


