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Dzisiaj prawda sprowadzana jest często 
do subiektywnej autentyczności człowieka, 

odnosi się do indywidualnego życia. 
Wspólna prawda budzi w nas lęk, 

ponieważ utożsamiamy ją 
z bezwzględnymi nakazami systemów totalitarnych.

papież Franciszek

ultura  jest  specyficznym  i wyjątkowym  miejscem dialogu  międzyosobowego. 
We wzajemnym przenikaniu się kultury z innymi obszarami działania człowie-
ka, szczególne miejsce zajmuje wychowanie, które – jak pisze Gerald L. Gutek –  

nierozerwalnie wiąże się z kulturą, zaś poszczególne koncepcje wychowania oparte są 
o konkretne  systemy  filozoficzne  i ideologiczne1.  Ideologia  jest  zbiorem  idei,  poglą-
dów i przekonań opisujących rzeczywistość oraz zawierających jej ocenę i  zasady po-
stępowania grup, ruchów społecznych i partii politycznych; tworzy ona obraz świata 
istniejącego  i prezentuje  wizję  przyszłości.  Ideologia  określa  wartości  i  cele,  które 
mają uzasadniać działania polityczne2.  Nie ogranicza się ona – zdaniem G. L. Gutka – 
jedynie do formułowania teorii, ma także „mobilizować do działania, dostarczając dy -
rektyw  postępowania  w sferze  politycznej,  społecznej,  gospodarczej  i edukacyjnej”3. 
Panująca ideologia ma ogromne znaczenie dla edukacji, która, pozostając pod jej wpły -
wem, kształtuje określone postawy światopoglądowe. Właśnie troska o system warto-
ści w edukacji stała się kluczowym tematem w społecznym dyskursie ostatnich miesię-
cy, w którym przedmiotem jawnego sporu stało się znaczenie słowa  gender.  Termin 
ten funkcjonuje w wielu różnych znaczeniach; najczęściej jest on rozumiany jako: a)  
płeć kulturowa, b) nauka, c) ideologia. Niniejszy artykuł zawiera odniesienie do rozu -
mienia gender jako ideologii, prezentuje ją w kontekście polityki równościowej i uka-
zuje jej rolę w rewolucji kulturowej4. 

K

1. Polityka równościowa – gender mainstreaming
Zinstytucjonalizowana edukacja bywa wykorzystywana jako narzędzie ideologiczne po-
lityków. Politykę, będącą działalnością, która odnosi się do tworzenia państwa jako cało-
ści na podstawie racjonalnego, świadomie przyjętego projektu myślowego, wyróżnia to, 
że: „1) jako dążenie do wprowadzenia powszechnego porządku dla danego społeczeń-

1  G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003, s. 9.
2  R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmüller, Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Polska  

i świat współczesny, Wrocław 2001, s. 141.
3  G. L. Gutek, dz. cyt., s. 143.
4  Opis pozostałych sposobów interpretacji tego terminu zawarłam w dwóch pozostałych częściach trypty-

ku, zamieszczonych we wcześniejszych numerach KMT: 1) Równość i tożsamość. W trosce o (nie)harmo-
nijny rozwój dziecka (cz. 1),  „Kultura – Media – Teologia” nr 18, 2014, s. 117-130 oraz 2) Nowy paradyg-
mat kulturowy. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka, (cz. 2), „Kultura – Media – Teologia” nr 19, 
2014, s. 93-106.
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stwa  jest  zarazem partykularna,  bo podejmowana  przez  jedną  z wielu  grup politycz-
nych, przyjmującą jeden z wielu forsowanych projektów ładu politycznego; 2) jako dąże-
nie do stworzenia porządku wg obiektywnych zasad jest zarazem „subiektywna”, tzn. 
zakłada „własne” zasady jako obowiązujące; 3) jako dążenie do stworzenia nowej całości 
życia zbiorowego ma do czynienia zarówno z konkretną rzeczywistością społeczną, jak 
i z wizją, abstrakcyjnym wyobrażeniem, które ma ją określać”5. Polityka równościowa 
realizowana przez poszczególne kraje UE spełnia wszystkie wymienione cechy polityki: 
ma charakter partykularny, przyjmuje własne zasady jako obowiązujące, realizuje abs-
trakcyjne wyobrażenie na gruncie konkretnej rzeczywistości społecznej.

W różnych obszarach życia społecznego, także w edukacji, pojawiło się określenie 
gender mainstreaming oznaczające formę polityki równościowej, która oficjalnie polega 
na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt działania politycz-
nego. W definicji  gender mainstreaming sformułowanej przez Radę Europy podkreśla 
się, że zjawisko to polega na (re)organizacji, poprawie, rozwoju i ewaluacji procesów decy-
zyjnych po to, aby perspektywa równości płci została włączona do wszystkich obszarów 
polityki, na wszystkich szczeblach i etapach przez podmioty zwykle zaangażowane w two-
rzenie polityki6. U podstaw polityki równościowej leży więc globalna strategia polityczna 
na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Źródła tej koncepcji sięgają IV Światowej 
Konferencji ONZ w sprawach Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 roku, a rok później 
w memorandum  Komisji  Europejskiej  przyjęto  ustalenie,  by  odtąd  wszystkie  decyzje 
i działania planować, wprowadzać, analizować i monitorować pod kątem płci, tj. pod ką-
tem ich wpływu na życie kobiet i mężczyzn. Polityka równościowa prowadzona przez po-
szczególne państwa Unii Europejskiej wynika z ich konstytucyjnego obowiązku zapewnie-
nia wszystkim obywatelom równego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i go-
spodarczym. Zobowiązanie to wyprowadzone jest z ratyfikowanych aktów prawa między-
narodowego oraz przepisów równościowych prawa UE. Ta forma polityki równościowej, 
jaką jest gender mainstreaming (realizowana również w obszarze edukacji),  w związku 
z niektórymi uregulowaniami prawnymi, wzbudza w wielu krajach coraz większe emo-
cje, bowiem w związku z jej realizacją zderzają się światopoglądy oparte na różnych para-
dygmatach. Pojawiają się w prawodawstwie poszczególnych krajów nowe definicje: płci, 
tożsamości płciowej, rodziny, które to pojęcia – zdaniem konserwatystów – powinny pozo-
stać nieredefiniowane. Dyskusja z tym związana wyszła poza mury uniwersytetów, mini-
sterstw  i organizacji  pozarządowych,  stając  się  dyskursem  publicznym. Powszechność 
dyskusji  ma związek z przyjmowaną (bądź odrzucaną) wizją człowieka: na dwu biegu-
nach stanęła personalistyczna i „genderowa” koncepcja ludzkiej płciowości. Personalizm, 

5  P. Kaczorowski, Encyklopedia PWN, hasło: polityka, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3959606/polity-
ka.html (dostęp 02.04.2014 r.).

6  “Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy 
processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all sta-
ges, by the actors normally involved in policy-making”, za: Council of Europe, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/index_en.asp 
(dostęp 15.12.2014 r.).
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jako filozoficzna teoria człowieka, uznawany jest – jak pisze Barbara Kiereś – za uniwersal-
ną antropologię wypracowaną przez cywilizację łacińską i umocnioną przez chrześcijań-
stwo7. Antropologia ta odwołuje się do rozumienia prawa naturalnego jako płaszczyzny łą-
czącej biologiczną wiedzę o ludzkiej seksualności z refleksją teologiczną, traktując czło-
wieka/osobę jako nierozdzielną całość, która integruje w sobie wymiar fizyczny, psychicz-
ny i duchowy. Z perspektywy personalizmu uznaje się istnienie dwu komplementarnych 
płci, dostrzegając ich inność na poziomie biologicznym i psychicznym, podkreślając onto-
logiczną równość i identyczną godność8. Normy etyki seksualnej w paradygmacie antro-
pologii personalistycznej formułowane są poprzez rozpoznanie natury i godności osoby 
ludzkiej. Podstawową zasadą tej etyki jest norma personalistyczna, która – jak pisze Woj-
ciech Bołoz – „domaga się, aby drugiego człowieka traktować zawsze jako cel, a nie środek 
działania”9.

W opozycji do personalistycznej wizji człowieka stoi koncepcja gender, zabiegają-
ca o równość płci i wolność jej wyboru. Rozróżnienie płci biologicznej i płci społeczno-
-kulturowej, przy marginalizowaniu (lub odrzuceniu) tej pierwszej,  wprowadza nową 
koncepcję płciowości, zgodnie z którą płeć nie jest pierwotnym faktem natury, ale rolą 
społeczną podejmowaną zgodnie z własnym wyborem. W myśl tej filozofii człowiek ma 
prawo do zakwestionowania natury swojej cielesności i wyboru roli społecznej, jaką pra-
gnie w życiu realizować bez odniesień do swojej (rzekomej) kobiecości lub męskości10, 
które kształtowane są przez przekazywanie stereotypów płciowych w procesie wychowa-
nia. Zadaniem edukacji powinno więc być: uświadamianie uczniom stereotypowych za-
chowań płciowych, dekonstrukcja stereotypów, „ukazywanie i wzmacnianie świadomo-

7  Por. B. Kiereś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania, Lublin 2009.
8  Por. J. Nagórny, Płciowość ludzka z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu, [w:] J. Nagórny, M. Po-

krywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2005.
9  W. Bołoz, Etyka seksualna: podstawy antropologiczne, Warszawa 2003, s. 69.
10  I. Iwasiów, Gender dla średniozaawansowanych, Warszawa 2008, s. 12-17.
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ści możliwości zmiany i reinterpretacji stereotypowych zachowań społecznych na rzecz 
kształtowania  postawy  w budowaniu  własnej  tożsamości  płciowej,  zyskania  nowych 
kompetencji  społecznych  oraz  promowania  sprawiedliwości  w kontekście  ról 
płciowych”11. Człowiek ma więc prawo sam budować swoją tożsamość płciową i przyj-
mować jako nieuzasadnione odróżnianie zachowań „typowych” dla mężczyzn i „typo-
wych” dla kobiet. „Genderowa antropologia” przyjmuje także nową filozofię seksualno-
ści, w której rozważania teoretyczne można zamknąć tytułem wykładów prof. Pawła Dy-
bla: Różnica seksualna – wyobrażeniowa fikcja, kulturowy konstrukt czy anatomiczne  
przeznaczenie?12. 

Nowa definicja tożsamości płciowej,  marginalizująca jej  biologiczne determino-
wanie, po raz pierwszy została zapisana w dokumencie „Zasady Yogyakarty”, w którym 
gender identity określa się jako „głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne do-
świadczenie płci społecznej, która może lub nie odpowiadać płci określonej przy urodze-
niu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności (które może prowadzić do mo-
dyfikacji wyglądu zewnętrznego lub biologicznych funkcji metodami medycznymi, chi-
rurgicznymi lub innymi) i inne formy wyrażania własnej płciowości przez ubiór, mowę 
czy  sposób  zachowania”13.  „Zasady  Yogyakarty”  zostały  wypracowane  w 2006  roku 
przez 29 ekspertów w ramach spotkań na Gadjah Mada University w Yogyakarta w Indo-
nezji. Polskim przedstawicielem tych spotkań był prof. Roman Wieruszewski, ówczesny 
członek Komitetu Praw Człowieka ONZ. Sygnatariusze omawianego dokumentu przyję-
li 29 zasad dotyczących stosowania międzynarodowego prawa w odniesieniu do orienta-
cji seksualnej i tożsamości płciowej. Przyjęty dokument, zaprezentowany w 2007 roku 
na forum ONZ, stwierdza, że „istnieją różnorodne formy rodziny” oraz, że „każdy ma 
prawo do założenia rodziny, niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płcio-
wej”14 (Zasada  24.  Prawo  do  założenia  rodziny).  W dokumencie  czytamy  również,  że 
„każdy człowiek ma prawo do indywidualnego i grupowego promowania ochrony i re-
alizacji praw człowieka na poziomie krajowym i międzynarodowym, bez dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Prawo to obejmuje działania 
zorientowane na promowanie i ochronę praw osób o różnych orientacjach seksualnych 
i tożsamościach płciowych”15 (Zasada 27. Prawo do promowania praw człowieka). Przy-
jęte zatem zasady, wprowadzające nową definicję płci, tożsamości płciowej oraz rodziny, 
zalecają (w formie imperatywu: „Państwa powinny”) promowanie, także w edukacji naj-
młodszych,  różnych  orientacji  seksualnych,  co  sprzeczne  jest  z oczekiwaniami  wielu 
chrześcijańskich rodziców. Prezentowany dokument proponuje więc odrzucenie chrze-

11  Cytat z programu Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.
12  Cykl wykładów wygłaszanych w ramach Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecz-

nych.
13  K. Remin (red.), Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka  

w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, Warszawa 2009, s. 25.
14  Tamże, s. 48.
15  Tamże, s. 51.
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ścijańskiej wizji rodziny oraz zastąpienie antropocentrycznej koncepcji praw człowieka 
– jak pisze Roberto de Mattei – relatywistyczną i materialistyczną wizją człowieka, który 
zostaje w niej zredukowany do poziomu przedmiotu interesów i pragnień16. Zasady wy-
pracowane w Yogyakarta stają się o tyle dyskusyjne, o ile obrona mniejszości przeradzać 
się może w atak wobec większości. Zapisy omawianego dokumentu mogą stanowić dla 
ich oponentów przykład działań podejmowanych w ramach polityki równościowej ma-
jących na celu dyskredytację wartości chrześcijańskich oraz zamianę tolerancji dla od-
mienności na gloryfikację zachowań niezgodnych z przyjętymi w społeczeństwie syste-
mami normatywnymi. 

Jakkolwiek program prac Komisji Europejskiej w dziedzinie równości płci na lata 
2010-2015, „Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn” stanowi kompleksowe zobo-
wiązanie Komisji do działania na rzecz równości płci we wszystkich obszarach polity-
ki17, to jednak równouprawnienie w dostępie do edukacji, pracy, jednakowych zarobków 
i awansów zawodowych nie jest – zdaniem przeciwników polityki równościowej – jedy-
nym celem działań i zamierzeń gender mainstreaming. Podejmowane zabiegi zmierzają 
także – ich zdaniem – do zatarcia naturalnych różnic pomiędzy płciami, zniesienie tożsa-
mości mężczyzny i kobiety oraz normatywną deregulację seksualności. W tak rozumia-
nej strategii na rzecz równości płci, pojęcie gender staje się symbolem ideologicznej re-
wolucji kulturowej, co czyni z tej naukowej (dla niektórych) kategorii, pojęcie ideologicz-
ne,  silnie osadzone w dyskusji  światopoglądowej.  Szczególnie w Polsce –  uważanej  za 
kraj katolicki, z silnym przywiązaniem do tradycji i religii, z zakorzenionymi poglądami 
konserwatywnymi – trwa nasilona dyskusja wokół pojęcia gender oraz polityki równo-
ściowej.  Polska, włączona w nurt  bieżącej  polityki  unijnej,  czyni niemałe starania na 
rzecz realizacji gender mainstreaming. Badania prowadzone przez European Institute 
for Gender Equality nad sytuacją kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach UE pod 
kątem  realizacji  gender  mainstreaming  w obszarach:  praca,  pieniądze,  wiedza,  czas, 
władza, zdrowie pokazują, że Polska ma jeszcze wiele do zrobienia, by poprawić wskaź-
niki w projekcie Gender Index. Ocena ta powoduje podjęcie szeregu działań, by ener-
giczniej realizować politykę równościową. Na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu 
do spraw Równego Traktowania pojawiła się (także w związku ze społeczną dyskusją 
o znaczeniu  terminu:  gender)  definicja  gender  mainstreaming,  która  określa  ją  jako 
„obowiązującą w Unii Europejskiej i szeroko przez nią wspieraną strategią polityczną na 
rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Działania gender mainstreaming polega-
ją na analizie wpływu danej polityki na równość kobiet i mężczyzn i na wspieraniu tych 
rozwiązań, które promują równość płci”18.  Polityka równościowa państwa to polityka 

16  R. de Mattei, Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009, s. 63-64.
17  Działania na rzecz równości płci podejmowane są w odniesieniu do: równej niezależności ekonomicz-

nej, równej płacy za pracę o równej wartości, równości w podejmowaniu decyzji, godności, integralności 
i położenia kresu przemocy na tle płci, działania na rzecz równości płci poza UE, a także ról płci, prawo-
dawstwa i narzędzi sprawowania rządów.

18  Słowniczek pojęć związanych z gender, „Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania” z  
20.12.2013, http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/final_gender_glossary.pdf (dostęp 
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antydyskryminacyjna, która polega na stanowieniu prawa oraz jego realizacji za pomo-
cą  odpowiednich  instrumentów:  instytucji,  programów,  akcji  społecznych,  kampanii 
edukacyjnych. Egzemplifikacją podjętych działań prawnych w tym zakresie są:

• Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej  
w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 nr 254, poz. 1700);

• Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec  
kobiet i przemocy domowej (Ustawa o ratyfikacji  Konwencji została podpisana 
przez Prezydenta RP w marcu 2015 r.);

• Ustawa o uzgodnieniu płci (trwają prace legislacyjne nad projektem);
• Ustawa o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej  

w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (trwają prace le-
gislacyjne nad projektem).

Przyjęta w Polsce w 2010 roku tzw. ustawa równościowa wprowadziła zakaz nierów-
nego traktowania oraz określiła obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady 
równego  traktowania  ze  względu  na  płeć,  rasę,  pochodzenie  etniczne,  narodowość, 
religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną19. Po-
przez podpisanie i ratyfikowanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwal-
czania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej do polskiego prawa zostanie wprowa-
dzona nowa definicja płci, według której płeć (społeczno-kulturowa) oznacza „społecznie 
skonstruowane role, zachowania, działania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za 
właściwe dla kobiet i mężczyzn” (art. 3c)20. Konwencja zobowiązuje państwa ją ratyfikują-
ce do czynnej likwidacji przemocy wobec kobiet poprzez „promowanie zmian wzorców 
społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenie-
nia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet 
lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn” (art. 12, pkt. 1), a także poprzez 
gwarantowanie, że „kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. „honor” nie będą uznawa-
ne za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej Kon-
wencji” (art. 12, pkt. 5). Realizowaniu zapisów  Konwencji ma służyć „wprowadzenie do 
oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkole-
niowych dostosowanych do zmieniających się możliwości osób uczących się, dotyczących 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom (…)” 
(art. 14, pkt. 1). Promowanie tych zasad ma się dokonywać „w instytucjach edukacyjnych 
o charakterze nieformalnym, a także w obiektach sportowych, kulturalnych i rekreacyj-
nych oraz w mediach” (art. 14, pkt. 2). Działaniom tym ma służyć m.in. redefinicja płci, 
tożsamości płciowej i rodziny oraz uznanie, że kultura może zwyciężyć w walce z naturą. 
Obawy przeciwników ideologii gender dotyczą szczególnie edukacji dzieci i młodzieży, 

04.01.2014 r.).
19  Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego  

traktowania (Dz. U. z 2010 nr 254, poz. 1700).
20  Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy do-

mowej, http://www.europapraw.org/files/2011/10/konwencja_PL.pdf (dostęp 03.01.2014 r.).
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w ramach której realizowane będą programy instruktażowe dotyczące różnorodnych za-
chowań i preferencji seksualnych, zwalczające akceptowane dotąd stereotypy. Niepokoje 
są tym bardziej realne, że pozyskanie funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wie-
dza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020  uwarunkowane jest wdrożeniem do projektowa-
nych działań założeń polityki równościowej. Beneficjenci środków muszą wykazać się rze-
czywistym działaniem, stąd uzasadnione mogą być obawy przeciwników ideologii gen-
der, że do placówek edukacyjnych wkroczą edukatorzy seksualni, trenerzy równościowi, 
genderowi, antydyskryminacyjni,  realizujący politykę równościową utożsamianą przez 
jej przeciwników z ideologią gender. Konsekwencją tych uregulowań prawnych będą dzia-
łania na rzecz wdrażania do polskiego systemu oświaty edukacji wolnej od stereotypów 
płci oraz wprowadzenia obowiązku edukacji w zakresie nowej polityki społecznej i praw-
nej. [Zwraca się jednak powszechnie uwagę na to, że w myśl aktualnie obowiązującego 
w Polsce prawa treści  dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka  nie  mogą  być 
przekazywane  w  szkole  bez zgody i wiedzy rodziców (§ 4, pkt. 2  Rozporządzenia…)21]. 
W polskim Sejmie trwa także proces legislacyjny nad ustawą o uzgodnieniu płci (projekt 
ustawy skierowany został  w grudniu 2013 roku do komisji  sprawiedliwości  i zdrowia). 
W preambule projektu ustawy zapisano, że uznaje się „nadrzędną wartość godności i wol-
ności każdej jednostki ludzkiej, jej prawo do samostanowienia o własnej tożsamości oraz 
obowiązek władzy publicznej zapewnienia każdemu równego korzystania z konstytucyj-
nych praw i wolności” oraz, że pragnie się „zagwarantować każdemu skuteczną ochronę 
prawa do integralności cielesnej i psychicznej, poszanowania życia prywatnego i bezpie-
czeństwa osobistego, uwzględniając współczesny stan wiedzy na temat tożsamości płcio-
wej oraz ewolucję międzynarodowych standardów w zakresie uznania tożsamości płcio-

21  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania  
szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadome-
go i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środ-
kach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 nr 
67, poz. 756).
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wej jako podstawy urzędowego określenia płci”22. W artykule 2 projektu ustawy o uzgod-
nieniu płci zdefiniowano tożsamość płciową jako „głęboko odczuwane wewnętrzne i in-
dywidualne doświadczenie własnej płciowości, które odpowiada lub nie płci metrykalnej, 
włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności, które może prowadzić do modyfika-
cji wyglądu zewnętrznego lub biologicznych funkcji metodami medycznymi, chirurgicz-
nymi lub innymi, i inne formy wyrażania własnej płciowości”23. W Sejmie złożono rów-
nież poselski projekt  Ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii  
Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw – tzw. ustawa 
antydyskryminacyjna. Projekt ten dotyczy ujednolicenia zakresu przysługującej ochrony 
przed dyskryminacją, usunięcia nieuzasadnionych wyłączeń spod tej ochrony oraz okre-
ślenia katalogu przesłanek zakazujących różnicującego traktowania. Proponowana nowe-
lizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania budzi zaniepokojenie środowisk konserwatywnych, które dotyczy m.in. kwe-
stii: 1) ochrony prawnej dla publicznego epatowania perwersyjnymi zachowaniami seksu-
alnymi; 2) zwalczania postaw prorodzinnych w edukacji w ramach programów antydyskr-
minacyjnych; 3) braku możliwości odmówienia świadczenia usług w sytuacjach konfliktu 
sumienia. 

Czy więc gender, genderyzm, którego podstawą jest całkowite odrzucenie jakich-
kolwiek form dyskryminacji, można określić mianem ideologii, a genderystów – ideolo-
gami, realizującymi rewolucję kulturową?

2. Gender jako ideologiczna rewolucja kulturowa
Definicję ideologii G. L. Gutek odnosi do „wyznawanych przez grupę poglądów, 

powiązanych w pewien system, którego rolą jest tłumaczenie przeszłości grupy, badanie 
jej teraźniejszej sytuacji oraz formułowanie wytycznych dotyczących jej przyszłości” 24. 
Taka definicja bazuje na założeniach, że ideologia: nadaje grupie określoną perspekty-
wę  czasową  i przestrzenną;  wyjaśnia  aktualną  sytuację  społeczno-ekonomiczną,  poli-
tyczną, a także edukacyjną; opisuje wzorce wydarzeń przeszłych, mogące powielić się 
w przyszłości; określa taktykę działania dla osiągnięcia pożądanych celów. Urszula Dzi-
kiewicz-Gazda pisze, że ideologia narzuca poglądy i opinie o świecie: jaki jest i jaki powi-
nien być (składnik opisowy i normatywny), eksponuje idee i wartości dla realizacji ce-
lów (składnik wartościujący), wskazuje dyrektywy postępowania dla realizacji własnych 
celów (składnik aktywizujący)”25. Gutek natomiast stwierdza wręcz, że „aby grupa mo-
gła osiągnąć wyznaczone cele, ideologia zaleca konkretne działania polityczne bądź edu-

22  Projekt ustawy o uzgodnieniu płci, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-221-
2012/$file/7-020-221-2012.pdf (dostęp 03.01.2014 r.).

23  Tamże.
24  G. L. Gutek, dz. cyt., s. 147.
25  U. Dzikiewicz-Gazda, Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej, „Forum 

Oświatowe”, nr 2(47), 2012, s. 171.
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kacyjne”26. W przypadku kategorii gender niektórzy znajdują w niej elementy składowe, 
świadczące o jej ideologicznym charakterze. Poniżej posłużę się argumentami na rzecz 
uznania gender za ideologię przywoływanymi m.in. przez: Marguerite  A. Peeters, Ro-
berto de Mattei, E. Michaela Jonesa, Gabriele Kuby, Benedykta XVI, abpa Henryka Hose-
ra, ks. Waldemara Chrostowskiego, ks. Dariusza Oko, Aleksandra Stępkowskiego, Leszka 
Sosnowskiego, Krzysztofa Feusette, Monikę Kacprzak27. Gender rozumiana jako ideolo-
gia stanowi – w ocenie zwolenników takiego sposobu rozumienia pojęcia – zbiór przeko-
nań o „substancjalnej” równości płci oraz poglądów związanych z nową, w stosunku do 
chrześcijańskiej, koncepcją kobiecości i męskości oraz małżeństwa i rodziny. Ideologia 
gender – poprzez „polityczne gwałcenie języka”28 oraz prawodawstwo, najpierw unijne, 
potem krajowe – określa zasady postępowania grup, ruchów społecznych, partii  poli-
tycznych, prezentując wizję przyszłości. Określa ona wartości i cele, które mają uzasad-
niać działania polityczne i edukacyjne; wywiera wpływ na edukację poprzez: 1) wyzna-
czanie standardów i kształtowanie zasad polityki edukacyjnej (np. edukacja seksualna 
realizowana w formie indoktrynacji seksualnej);  2) promowanie wartości i utrwalanie 
postaw za pośrednictwem szkoły i przedszkola (np. działalność Fundacji Edukacji Przed-
szkolnej);  3) promowanie treści z wykorzystaniem programów nauczania i polecanych 
książek (np. programy edukacji przedszkolnej wolnej od stereotypów). Przykładem uwi-
kłania edukacji na etapie przedszkolnym w system ideologii gender jest tworzenie „rów-
nościowych przedszkoli”. Gender kształtuje poczucie grupowej tożsamości i solidarno-
ści poprzez ideologiczną interpretację aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i eduka-
cyjnej oraz określa strategię działania dla osiągnięcia celów poprzez zalecone konkretne 
działania edukacyjne (programy, warsztaty, treści w podręcznikach). Przyjęcie i propa-
gowanie w edukacji najmłodszych założenia, że narzucona przez kulturę rola kobiety 
i rola mężczyzny ogranicza wolność (w tym wolność wyboru) prowadzić może do prze-
konania, że płeć i związane z nią role można wybierać, a kształtowana dotąd w oparciu 
o założenie jedności ciała i umysłu tożsamość płciowa może być dowolnie modelowana. 
Konsekwencją przyjęcia twierdzenia, że pełnione role społeczne nie są związane z płcią 
biologiczną, może oznaczać,  że pierwszorzędne znaczenie dla pozyskania równowagi 
psychicznej i duchowej ma hedonistyczne zaspokojenie wszelkich zachcianek jednostki, 
co kłóci się z obrazem osoby, która realizuje się poprzez dawanie siebie i staje się szczę-
śliwa  na  skutek  dostrzegania  wspólnotowego  charakteru  osoby,  obdarowując  innych 
swoim czasem, poświęceniem, wyrzeczeniami. Ponieważ płeć jest istotnym składnikiem 

26  Tamże, s. 148.
27  M. A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, 

Warszawa 2010; M. A. Peeters, Polityka globalistów przeciwko rodzinie, Warszawa 2013; R. de Mattei, 
Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009; E. M. Jones, Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli  
społecznej, Wrocław 2013; G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolno-
ści, Kraków 2013; G. Kuby, Rewolucja gen derowa. Nowa ideologia seksualności, Kraków 2007; Benedykt 
XVI, A. Bujak, W. Chrostowski, K. Feusette, H. Hoser, G. Kuby, D. Oko, L. Sosnowski, A. Stępkowski, Dyk-
tatura gender, Kraków 2014; M. Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej, Radzymin 2012.

28  G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, dz. cyt., s. 165. 
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struktury psychofizycznej człowieka, nie można jej marginalizować w procesie wycho-
wania.  Redefinicja płci  zapisana  w art.  3c  Konwencji  nie  uwzględnia jej  naturalnych 
uwarunkowań biologicznych, wskazując jedynie na społeczno-kulturowy aspekt. Takie 
zdefiniowanie pozostaje w bliskości o charakterze poznawczym wobec teorii performa-
tywności  płci  stworzonej  przez  Judith  Butler,  według  której  tytułowe  „uwikłanie 
w płeć”29 ogałaca człowieka z jego wolności, także tej, dotyczącej wyboru, kim chce być.  

Zwolennicy  personalistycznej  wizji  człowieka  uważają,  że  proces  genderyzacji 
społeczeństwa jest próbą stworzenia nowego człowieka wolnego od własnej płciowości. 
Marguerite A. Peeters twierdzi, że celem globalnej rewolucji kulturowej jest „rozprze-
strzenienie na całym świecie (...) nowej etyki, która w swoim wymiarze radykalnym ma 
charakter sekularystyczny; jest ona wynikiem rewolucji feministycznej, seksualnej i kul-
turowej”30.  Ideologia gender burzy demokrację,  tworząc społeczeństwo, w którym do-
zwolone jest wszystko poza publicznym deklarowaniem wierności zasadom porządku 
naturalnego. Roberto de Mattei stwierdza, że próba narzucania totalitaryzmu dokonuje 
się w trzech etapach.  „Pierwszym jest  negacja istnienia prawa i prawdy obiektywnej, 
czego konsekwencję stanowi zrównanie dobra i zła, grzechu i cnoty. Drugim – instytu-
cjonalizacja dewiacji moralnych objawiająca się w przemianie prywatnej niegodziwości 
w publiczną cnotę. Trzecim wreszcie – wprowadzenie ostracyzmu społecznego i praw-
nej karalności dobra”31. E. Michael Jones pisze: „Wyzwolenie seksualne stało się formą 
politycznej kontroli, wykorzystującej nowoczesne techniki inżynierii społecznej, prze-
prowadzającej na ogromną skalę przeprogramowania zachodniej kultury. (…) Najlepszą 
metodą kontrolowania ludzi jest ta, która osiąga swe cele, pozostawiając ich całkowicie 
nieświadomymi faktu, że podlegają kontroli, a najlepszą drogą do tego jest systematycz-
na manipulacja ich pożądaniami, albowiem człowiek się z nimi utożsamia. Broniąc ich, 
broni swojej „wolności”, którą zazwyczaj pojmuje jako nieograniczoną możność zaspo-
kajania własnych pragnień, nie rozumiejąc najczęściej, że niezwykle łatwo jest manipu-
lować nimi z zewnątrz.  Manipulacja ta służy dziś mrocznym siłom do udoskonalania 
systemu finansowego i politycznego nadzoru oraz eksploatacji”32.

Przedstawiciele polskiego środowiska naukowego, nie zgadzając się z opisem rze-
czywistości, zaprezentowanym w publikacjach m.in. M. A. Peeters, R. de Mattei, E. M. Jo-
nesa, G. Kuby i innych, traktując gender mainstreaming jako obowiązek realizacji poli-
tyki, której podstawę stanowią ratyfikowane przez Polskę konwencje Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, traktaty Unii Europejskiej,  dyrektywy unijne i strategia „Europa 
2020”, w styczniu 2014 roku wystosowali list otwarty do Premiera Rządu Rzeczpospoli-
tej Polskiej w sprawie wyjaśnienia stanowiska rządu RP wobec budzącej niepokój spo-
łeczny kampanii przeciw „ideologii gender” w kontekście zobowiązań Polski do prowa-

29  J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008.
30  M. A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, 

Warszawa 2010, s. 13.
31  R. de Mattei, dz. cyt., s. 44.
32  E. M. Jones, Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013, s. 14.
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dzenia polityki równościowej: „czy i w jaki sposób Rząd RP będzie wspierał przestrzega-
nie zasady gender equality w projektach zgłaszanych Komisji Europejskiej do Programu 
Ramowego Horyzont 2020. Mówiąc inaczej, czy podkreślany w tym programie wymóg 
równości kobiet i mężczyzn będzie nadal częścią polityki państwa polskiego?”33. Odpo-
wiedź na list środowisk akademickich opublikowała na stronie internetowej minister-
stwa Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska-Raje-
wicz. Stanowi on wyjaśnienie stanowiska rządu RP wobec budzącej niepokój społeczny 
kampanii przeciw „ideologii gender” w kontekście zobowiązań Polski do prowadzenia 
polityki równościowej: „Rząd realizować będzie wszystkie elementy równości płci, do 
których odwołują się programy operacyjne i nowy program ramowy Horyzont 2020. Za-
sady polityki równościowej stanowią istotne ogniwo tych programów, a ich odrzucenie 
eliminowałoby polskich uczonych z możliwości korzystania ze środków unijnych. A te są 
bardzo duże, bo w samym tylko Horyzoncie 2020 sięgają 30 mld euro dla bloku tema-
tycznego poświęconego wyzwaniom społecznym”34. Także Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Lena Kolarska-Bobińska wydała stanowisko w sprawie zajęć i badań dotyczą-
cych gender na uczelniach: „MNiSW będzie wspierać wszystkie elementy polityki rów-
ności płci, do których odwołują się europejskie programy operacyjne i nowy program ra-
mowy Horyzont 2020. Zasady polityki równościowej stanowią istotne ogniwo tych pro-
gramów, a ich odrzucenie eliminowałoby polskich uczonych z możliwości korzystania 
ze środków unijnych, które są znaczące. W samym tylko Horyzoncie 2020 fundusze dla 
bloku tematycznego poświęconego wyzwaniom społecznym sięgają 30 mld euro”35.

33  List otwarty do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska z 09.01.2014, http://genderstu-
dies.pl/ (dostęp 17.01.2014 r.).

34 Odpowiedź Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na list otwarty z dnia 9 stycznia  
2014r., strony internetowe Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania z 14.01.2014 r., 
http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/odpowiedz-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-rownego-trak-
towania-na-list-otwarty-z-dnia-9 (dostęp 17.01.2014 r.).

35  Stanowisko MNiSW w sprawie zajęć i badań dotyczących gender na uczelniach, strony internetowe 
MNiSW z 14.01.2014 r., http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stanowisko-mnisw-w-spra-
wie-zajec-i-badan-dotyczacych-gender-na-uczelniach.html (dostęp 17.01.2014 r.).
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Ponieważ płeć jest istotnym składnikiem 
struktury psychofizycznej człowieka, nie można 
jej marginalizować w procesie wychowania. 
Redefinicja płci zapisana w art. 3c Konwencji 
nie uwzględnia jej naturalnych uwarunkowań 
biologicznych, wskazując jedynie na społeczno-
kulturowy aspekt. 

„



PRZESTRZENIE KULTURY

Z fragmentów przytoczonych listów wynika, że jednym z argumentów za wdra-
żaniem  polityki  równościowej  w edukacji  jest  wielkość  środków  finansowych  możli-
wych do pozyskania z Unii Europejskiej na działania z tym związane, a także zobowiąza-
nia prawne wynikające z przyjętych wcześniej uregulowań. Przeciwnicy gender main-
streaming zwracają uwagę, że możliwość finansowania projektów warunkowana jest po-
słusznym realizowaniem założeń rewolucji kulturowej, w której zaprzeczanie egzysten-
cjalnym,  społecznym  i kulturalnym  aspektom  odwiecznej  tożsamości  płci  za  pomocą 
„inżynierii  społecznej” prowadzi do niszczenia człowieka, małżeństwa, rodziny, ojco-
stwa,  macierzyństwa,  wychowania,  kultury,  religii.  Gender mainstreaming jest  –  we-
dług nich – etapem na drodze do upadku cywilizacji zachodniej.

Podjęta w Polsce w ostatnich miesiącach publiczna dyskusja związana ze znacze-
niem i rozumieniem terminu gender pozostaje ciągle żywa i niezakończona. Jako posu-
mowanie prezentowanego w kolejnych numerach KMT tryptyku z podtytułem „W tro-
sce o (nie)harmonijny rozwój dziecka”, będącego próbą analizy znaczeniowej „wojujące-
go”  pojęcia,  przytoczę  dwugłos   z tej  dyskusji.  Z jednej  strony  głos  Pasterza  Kościoła 
(identyfikującego się z koncepcją człowieka przyjętą przez personalizm chrześcijański), 
a z drugiej – fragment listu naukowców do Premiera RP o „histerii genderowej” w Pol-
sce. 

Zamiast zakończenia…
Z listu otwartego, skierowanego w styczniu 2014 roku do Premiera Rządu Rzeczpospoli-
tej Polskiej Pana Donalda Tuska w sprawie wyjaśnienia stanowiska rządu RP wobec bu-
dzącej niepokój społeczny kampanii przeciw „ideologii gender” w kontekście zobowią-
zań Polski do prowadzenia polityki równościowej:

„W Polsce prowadzona jest od paru miesięcy kampania przeciwko „ideologii gen-
der”,  chętnie  eksponowana  w mediach.  Dotychczasowym  punktem  kulminacyjnym  
w tym  dezinformującym społeczeństwo  dyskursie  był  odczytywany  w kościołach  List  
Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, tworzący wizję przeciwnika odpowie-
dzialnego za dewastację rodziny, upadek moralny, a zwłaszcza za zjawisko nazywane  
„seksualizacją dzieci”. To ostatnie pojęcie stało się powtarzanym w wystąpieniach prze-
ciwników  równości  płci  hasłem,  zarzewiem  konkretnych  działań  politycznych,  np.  
utworzenie zespołu parlamentarnego Stop Ideologii Gender. Oddziaływanie opartego  
na nieprawdzie twierdzenia, iż tajnym planem osób wyznających „ideologię gender”  
jest deprawowanie najmłodszych, może spowodować groźne konsekwencje.

Język kampanii przeciw „ideologii gender” nosi cechy mowy nienawiści. Powołuje 
bowiem do życia niekonkretne i częściowo abstrakcyjne byty: „gender”, „genderyści”, „ide-
ologia gender” – i zarazem obarcza je winą za wszelkie negatywne procesy społeczne, aż po 
zarzuty działań przestępczych, takich jak nakłanianie do pedofilii.

Po skonstruowaniu wroga jako grupy wyobrażonej, mowa nienawiści zawsze ob-
raca  się  jednak  przeciw  konkretnym  osobom,  skutkując  realnymi  konsekwencjami 
w ich życiu. Można więc sądzić, iż „genderyści”, w tym naukowcy, nauczyciele, artyści, 
działacze społeczni, będą w najbliższej przyszłości narażeni na eskalację ataków.
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Ich dorobek zawodowy, zasługi dla wspólnoty są dziś kwestionowane, a prawo do  
bezpieczeństwa – zagrożone. Osoby prowadzące badania naukowe nad tożsamością płci,  
a także szkolenia pomagające wdrażać politykę gender mainstreaming, budującą społe-
czeństwo oparte na zasadach równości,  a także będącą warunkiem partycypacji  w po-
dziale środków unijnych, podlegają w obecnej sytuacji stygmatyzacji jako współwinne  
działaniom przestępczym na polskich dzieciach”36.

O gender jako nowej filozofii seksualności mówił w grudniu 2012 roku Bene-
dykt XVI podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i  Gu-
bernatoratu: 

„Płeć,  zgodnie z tą filozofią,  nie jest już pierwotnym faktem natury, który czło-
wiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się 
autonomicznie,  podczas  gdy dotychczas  decydowało o tym społeczeństwo.   Oczywisty 
jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowanej jej rewolucji antropologicznej. Człowiek 
kwestionuje, że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzu-
jącą  istotę  ludzką.  Zaprzecza  swojej  własnej  naturze  i postanawia,  że  nie  została  ona 
jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć.(…) Mężczyzna i  kobie-
ta jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej już nie istnieją. Człowiek 
kwestionuje swoją naturę. Jest on teraz jedynie duchem i wolą. Manipulowanie naturą, 
potępiane  dziś  w odniesieniu  do  środowiska,  staje  się  tutaj  wyborem  podstawowym 
człowieka wobec samego siebie. Istnieje teraz tylko człowiek w sposób abstrakcyjny, któ-
ry następnie autonomicznie coś sobie wybiera jako swoją naturę. Dochodzi do zakwe-
stionowania mężczyzny i kobiety w ich wynikającej ze stworzenia konieczności postaci 
osoby ludzkiej, które nawzajem się dopełniają. Jeżeli jednak nie istnieje dwoistość męż-
czyzny i kobiety jako dana wynikająca ze stworzenia, to nie ma już także rodziny, jako 
czegoś określonego na początku przez stworzenie. Ale w takim przypadku również po-
tomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory jemu się należało i szczególną, właściwą so-
bie godność.(…) Tam, gdzie wolność czynienia staje się wolnością czynienia siebie same-
go, (…) dochodzi także do poniżenia człowieka w samej istocie jego bytu”37.■
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