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Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. List otwarty. 
 

 

My - rodzice, dziadkowie, członkowie rodzin osób transpłciowych i niebinarnych - zrzeszeni  

w Stowarzyszeniu My, rodzice, oraz grupie Transpłciowość w Rodzinie wyrażamy swoje głębokie 

oburzenie słowami Jarosława Kaczyńskiego, wygłoszonymi na spotkaniach w Grudziądzu i Włocławku. 

Stawianie znaku równości pomiędzy korektą płci a poglądami lewicowymi i mówienie o temacie w formie 

żarciku, mającego rozbawić publiczność, jest wyrazem ekstremalnej ignorancji, braku podstawowej wiedzy 

medycznej, braku szacunku dla drugiego człowieka oraz dyskryminacji. 

Przypominamy Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi, iż 

„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” (art.1), czyli również nas i naszych 

dzieci, oraz że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym  

z jakiejkolwiek przyczyny” (art.32). Zgodnie z art.23 kc. tożsamość płciowa stanowi dobro osobiste każdego 

człowieka, a jego naruszenie może, zgodnie z art.24 kc., wywołać określone skutki prawne dla osoby to 

dobro naruszającej.    

Zwracamy również uwagę, że zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD11 obowiązującą  

w naszym kraju od początku 2022 roku, transpłciowość nie jest zaburzeniem ani chorobą. Sugestia 

wypowiadana przez polityka, że „by to badał” jest więc okrutnym szyderstwem.  

Proces korekty płci nie jest i nigdy nie był decyzją podejmowaną z pobudek ideologicznych w ciągu kilku 

minut. Jest to proces trwający lata, poprzedzony diagnozą psychologiczną, psychiatryczną oraz 

seksuologiczną, a także związany z całym szeregiem procedur medycznych oraz upokarzających procedur 

sądowych i urzędniczych. Poprzedzony jest głęboką dysforią płciową oraz bardzo często depresją, 

wynikająca z dysforii. Statystyki pokazują, że co druga osoba transpłciowa ma za sobą próbę samobójczą. 

Z tego względu proces korekty płci jest zbiorem procedur medycznych i administracyjnych ratujących życie 

i zdrowie naszych bliskich.  

Wypowiadanie w przestrzeni publicznej słów i opinii, jakimi posługuje się Jarosław Kaczyński powoduje 

trywializowanie problemu naszych dzieci i wnuków, sprowadza go do poziomu światopoglądu, oraz 

„zachodniej mody”. Szyderstwo wypowiedzi daje przyzwolenie na społeczne stygmatyzowanie, 

wyśmiewanie, dehumanizację naszych dzieci. To naraża ich zdrowie i życie, odbiera im poczucie 

bezpieczeństwa, pewności siebie, poczucie wartości, niweczy nasze starania o zapewnienie im dobrostanu. 

mailto:info@myrodzice.org


 

2/2 

 

Każde szyderstwo polityka przenosi się dalej, do przedszkola, szkoły, do sąsiedztwa. Każde szyderstwo to 

blizna na ciele czyjegoś dziecka.  

Zgodnie z zapisami Konstytucji art. 18 „rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną  

i opieka Rzeczypospolitej”.  Państwo Pana Jarosława Kaczyńskiego nasze rodziny niszczy, odbiera nam  

i naszym dzieciom przyszłość.  

Nie mamy też najmniejszych wątpliwości co do intencji takich wypowiedzi. PiS odkrył, że to łatwy sposób 

na podniesienie słupków wyborczych. Wspina się po plecach naszych dzieci, jak po drabinie do sukcesu 

politycznego. Nie umiemy odnaleźć źródeł w tzw. prawicowych i chrześcijańskich wartościach, które 

usprawiedliwiałyby takie wypowiedzi. Dlatego budzą one naszą głęboką odrazę oraz powodują przerażenie 

i strach o życie i dobro naszych dzieci i wnuków.  

Jako rodzice, dziadkowie, oraz bliscy osób transpłciowych i niebinarnych domagamy się sprostowania  

i przeprosin- nie dla nas, ale dla naszych dzieci, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, uczą się, 

pracują, płacą podatki i mają takie same prawa jak wszyscy inni obywatele, a Państwo Polskie ma  

w stosunku do nich takie same obowiązki jak w stosunku do wszystkich pozostałych.   

 

 

      Zarząd i członkowie Stowarzyszenia MyRodzice 

     Osoby stowarzyszone w grupie Transpłciowość w Rodzinie  

Członkowie Równika Praw 
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