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W nawiązaniu do informacji jaka ukazała się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 listopada 2016 r., odnoszącej się do dofinansowania projektu fundacji Autonomia pn. "ZERo 

przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć" w ramach 

konkursów FIO, Ministerstwo udzieliło sprostowania, na temat rzekomego objęcia patronatem 

kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Nie mniej jednak, z przedmiotowej informacji 

wynika, iż Ministerstwo dofinansowało w otwartym konkursie ofert projekt, który uwzględnia w swoich 

działaniach współfinansowanie kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Komunikat 

Ministerstwa był wynikiem informacji, opublikowanej na Polonia Christiana, traktującej o rzekomym 

wspieraniu przez Ministerstwo kampanii promującej subkulturę LGBT. Abstrahując od zarzutów 

medialnych kierowanych w stronę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do 

wydatkowanych funduszów, pragnę zaznaczyć, iż fundacja „Autonomia” w ramach programu Fundusz 

Inicjatyw Społecznych (FIO), którego operatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

jest realizatorem projektu pt. „ZERO PRZEMOCY – ZAANGAŻOWANIE, EDUKACJA, RZECZNICTWO 

PRZECIWKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ!” 

Dofinansowana fundacja wśród swoich celów statutowych zawiera m.in. takie cele jak: 

przeciwdziałanie nietolerancji w szczególności za względu na płeć, orientację seksualną, eliminowanie 

stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną. Ponadto, Fundacja „Autonomia” jest 

realizatorem programu „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Największe obawy, 

w kontekście wyżej wymienionych celów statutowych Fundacji „Autonomia”, stanowi temat 

przewodni „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” z uwagi na zawierające duży ładunek 

ideologiczny, a zarazem niedookreśloną treść, dostępną na stronie organizatora 

(http://kampania16dni.pl/o-kampanii/temat-przewodni-2016/), a mianowicie: 

„Koordynatorki i organizatorki polskiej Kampanii zdecydowały się rozszerzyć ten zakres tematyczny by 

zwrócić również uwagę na szczególną sytuację kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc 

i dyskryminację wielokrotną z uwagi na inne – poza płcią – cechy, które związane są z wychodzeniem 

poza dominującą normę – wiekiem, niepełnosprawnością, pochodzeniem, kolorem skóry, tożsamością 

płciową, orientacją seksualną, statusem ekonomiczno-społecznym, wyznaniem bądź 

bezwyznaniowością itp.” 

W dalszej części opisu tematu przewodniego możemy przeczytać: 

„…prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym manipulacjom, sprawiając, 

że pewne grupy (głównie kobiety, dziewczynki, osoby z niepełnosprawnością, osoby LGBTQI, migrantki 

i migranci a także ludność rdzenna) są szczególnie narażone na wykluczenie z dostępu do tego 

podstawowego prawa”. 



W związku z powyższym pragnę zwrócić się z zapytaniem, czy w trakcie weryfikacji ofert na łamach 

konkursu FIO, z uwagi na planowany zakres działań, uczestnicy zostali zweryfikowani z punktu widzenia 

swoich celów statutowych oraz doświadczenia w zakresie odbytych akcji społecznych w przeszłości? 

Pytanie to ma o tyle wielkie znaczenie, iż aktualnym zwycięzcom konkursu na dofinansowanie FIO 2016 

jest organizacja zawierająca w swoim statucie cele jednoznacznie nawiązujące do poglądów środowisk 

LGBT. Co więcej, pośrednio uczestniczy w programie, który nie został objęty patronatem Ministerstwa 

i organizuje zajęcia dla ludzi młodych. 


