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Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich licząca kilkanaście tysięcy 

osób wyraża oburzenie i kategoryczny sprzeciw wobec planów ratyfikowania przez 

Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej. 

Przeniknięte ideologią gender zapisy tej Konwencji stanowią poważne 

zagrożenie dla Polski i są sprzeczne z naszym  porządkiem konstytucyjnym. 

Zapisy Preambuły mówiące o „strukturalnym charakterze przemocy wobec kobiet, 

uwarunkowanej płcią” oraz sprowadzające płeć „wyłącznie do społecznie 

skonstruowanych ról, zachowań, działań i cech, które dane społeczeństwo uznaje za 

właściwe dla kobiet i mężczyzn” są sprzeczne z naturą człowieka i świadczą o poważnym 

wynaturzeniu intelektualnym ich autorów, ośmieszając zarazem wszystkich 

sygnatariuszy takiego dokumentu. 

Narzucanie w art. 12 ust. 1 ” promowania zmian w społecznych i kulturowych 

wzorcach zachowań kobiety i mężczyzny w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, 

tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub na 

stereotypowych rolach kobiety i mężczyzny” a także obowiązku uwzględnienia w 

szkolnych materiałach dydaktycznych kwestii tzw. niestereotypowych ról płciowych, 

jest sprzeczne z Polską Racją Stanu, godzi w naszą tradycję i dorobek cywilizacyjny,  
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wymusza uwzględnianie i stosowanie postulatów, krzykliwej i ciągle będącej w 

mniejszości, grupy orędowników ideologii gender. Wprowadza „od kuchni” ideologię 

gender, na którą nie ma społecznego przyzwolenia, a która jest krzykliwa za sprawą 

wsparcia jej orędowników przez poprawne politycznie media i swoiste libertyńskie 

„autorytety”. 

Skandaliczny jest również zapis art. 12 ust 5, w którym zapisano, iż „strony 

czuwają nad tym, by kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. ‘honor’ nie były 

wykorzystywane jako usprawiedliwienie dla żadnych ataków przemocy objętych zakresem 

niniejszej Konwencji”. Ten zapis jest sprzeczny z podstawowymi prawami demokracji i 

stanowi próbę narzucenia rozwiązań charakterystycznych dla systemów totalitarnych i 

dyktatorskich. Na to nie ma zgody! 

Napór fali „równouprawnienia płci” i „ideologii gender”, dążących do 

wyeliminowania różnic miedzy kobietą i mężczyzną za pomocą przymusowej inżynierii 

społecznej nakazanej przez państwo (!) jest per se przyczyną narastania przemocy 

wobec kobiet, a nie jej ograniczaniem (choćby przypomnieć plakaty o przesolonej 

zupie). Dla każdego normalnego mężczyzny hańbą jest stosowanie przemocy wobec 

kobiet, a jednym z powodów nienormalnych zachowań mężczyzn jest wymuszanie 

innych niż naturalne ról i deprecjonowanie naturalnych ról mężczyzny. 

Jedynym sposobem na ograniczenie przemocy wobec kobiet jest wsparcie 

tradycyjnych wartości i wychowania w tym zakresie. Właśnie wśród tych wartości na 

czołowym miejscu znajduje się szacunek dla kobiet i bezwzględny nakaz ich ochrony. 
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