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Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta 

Rzeczpospolita od dwudziestu lat stara się budować w Polsce 

społeczeństwo wolne od uprzedzeń, szanujące drugiego człowieka  

i upominające się o jego godność.  

Dlatego z wielkim oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy ogłoszenie 

opublikowane na stronie internetowej Urzędu, w którym zaprasza Pan na 

szkolenie „Gender-queer, jako nowa/pełzająca ideologia niszcząca 

człowieka i rodzinę”. Za niedopuszczalne uznajemy określanie osób 

nieheteronormatywnych mianem ideologii i zarzucanie im niszczenia 

człowieka i rodziny. Osoby nieheteronormatywne – geje, lesbijki, osoby 

biseksualne, transpłciowe – są ludźmi, zasługują na taki sam szacunek jak 

każdy inny człowiek bez względu na pozostałe przymioty. Należy 

powtarzać to bez ustanku – w pierwszym rzędzie jesteśmy ludźmi!  

I żaden człowiek nie może być nazywany ideologią. Warto podkreślić, że 

osoby LGBT również tworzą rodziny! 

Oburza nas również fakt, że szkolenie, którego celem jest nic innego jak 

podsycanie nienawiści do osób nieheteronormatywnych, czynienie z nich 
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wyimaginowanego wroga zagrażającego wartościom, jest organizowane  

z publicznych pieniędzy.  

Zadaniem państwa, jak i samorządów, jest czynienie wszystkiego, aby mieszkańcy i mieszkanki 

czuli się dobrze w miejscu, które wybrali na swój dom. Tak mówiła Zofia Kuratowska – 

opozycjonistka, lekarka, polityczka: Chciałabym, aby wszyscy mieszkający w Polsce czuli się  

w niej dobrze. 

Przyzwoitość i szacunek dla drugiego człowieka nakazywałyby wycofanie się z organizacji 

szkolenia i przeproszenia wszystkich tych, którzy poczuli się oburzeni tym skandalicznym 

ogłoszeniem. A dotyka ono nie tylko osoby deklarujące się jako geje, lesbijki i osoby 

transpłciowe, dotyka wszystkich tych, dla których wartością jest godność drugiego człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


