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Szanowny Panie Premierze, 
W związku z debatą dotyczącą podręcznika Rady Europy „Kompas. Edukacja o prawach człowieka w 
pracy z młodzieżą” Polska Sekcja Amnesty International pragnie wyrazić zaniepokojenie faktem, że 
tego typu publikacje nazywane są „propagandą homoseksualną” i publicznie piętnowane przez 
przedstawicieli władzy. Jest to przykład jawnej nietolerancji, a także przejaw braku zrozumienia i 
braku poszanowania dla praw człowieka, praw, na których straży powinny stać władze publiczne.  
Pragniemy przypomnieć, iż Polska jest zobligowana do przestrzegania praw człowieka zawartych w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w tym artykułu 26, który stanowi (art. 26 ustęp 2): „Celem 
nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, 
grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych 
zmierzającą do utrzymania pokoju.” 
Przypominamy również o zobowiązaniach prawnych, wynikających z ratyfikowanych przez Polskę 
umów międzynarodowych, w tym Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i 
Kulturalnych, w którym w art. 13 ustęp 1 przypomina się, że „nauczanie powinno zmierzać do 
pełnego rozwoju osobowości i poczucia godności ludzkiej i umacniać poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności” oraz Konwencji o Prawach dziecka, która w artykule 29 (ustęp 1 b) mówi, 
że nauka dziecka winna być ukierunkowana na: „przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w 
wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni 
pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami 
rdzennego pochodzenia”.  
Pragniemy wreszcie przypomnieć, że w raporcie rocznym Amnesty International za rok 2005 w 
rozdziale dotyczącym Polski AI zwraca uwagę na dwa niepokojące zjawiska: dyskryminację osób, 
należących do mniejszości seksualnych i rasizm. W tym kontekście tym bardziej konieczne wydaje się 
promowanie w Polsce dobrych podręczników do edukacji o prawach człowieka i tym większy 
niepokój budzić musi atak na takie publikacje, prowadzony przez przedstawicieli władzy publicznej. 
Edukacja o prawach człowieka jest podstawowym narzędziem budowania świata, w którym każda 
jednostka ludzka, niezależnie od swojej płci, koloru skóry, wieku, pochodzenia społecznego, 
poglądów czy orientacji seksualnej może cieszyć się życiem wolnym od dyskryminacji i 
niesprawiedliwości. Władze publiczne mają obowiązek promować edukację o prawach człowieka, tak, 
jak mają obowiązek wspierać poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności każdej 
jednostki.  
Z poważaniem 
 
 
Kinga Dąbrowska 
Prezeska Zarządu Polskiej Sekcji AI 

    
   List ten został wysłany także do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Kopia została przesłana do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej. 


