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Szanowny Pan 
Jan Dworak 

Przewodniczący KRRIT

Szanowny Panie Przewodniczący!

Protestuję przeciwko planom emisji w TVP spotu Kampanii Przeciw Homofobii 
"Najbliżsi obcy". Jest on sprzeczny z Konstytucją i z wartościami chrześcijańskimi, które 
zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, powinny być respektowane w mediach publicznych.

Na wrześniowym posiedzeniu Komisja ds. Kampanii Społecznych TVP, wydała zgodę 
na bezpłatną emisję spotu promującego homoseksualne związki na antenach TVP1, TVP2, 
TVP INFO, TVP Kultura oraz TVP Historia. Tymczasem jego emisja, łamie ustawę
0 radiofonii i telewizji, która mówi, że „programy publicznej radiofonii i telewizji powinny 
respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady 
etyki”. Ta sama ustawa mówi, że „programy publicznej radiofonii i telewizji powinny służyć 
umacnianiu rodziny”. Tak więc wyżej przytoczony dokument jasno wylicza, co wpisuje się 
w misję programową telewizji publicznej oraz podkreśla, że prezentowane na jej antenie 
programy i usługi powinny m.in. służyć umacnianiu rodziny i zwalczaniu patologii 
społecznych, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki. Pragnę również zaznaczyć, 
że poprzez emisję tego typu spotów wprowadza się opinię publiczną w błąd ponieważ pod 
pozorem dyskryminacji tzw. "związków partnerskich" promuje się homoseksualizm.

Zdumiewa mnie również fakt, że TVP -  w obliczu stałych kłopotów finansowych
1 braku pieniędzy na realizację programów dotyczących prawdziwych problemów (jak choćby 
nieustannie niedofinansowana onkologia w naszym kraju, gdzie możliwość wyleczenia 
chorego jest jedna z najniższych w Europie) znajduje pieniądze na materiały filmowe 
promujące homoseksualizm. Skoro jednak, takie środki finansowe są, może lepiej byłoby 
przeznaczyć je np. na spoty informujące o ogromnych zagrożeniach jakimi są: nadużywanie 
alkoholu i dopalacze, ratując przy tym niejedno ludzkie życie. Po raz kolejny odnoszę 
wrażenie, że tego rodzaju kampanie społeczne mają być zasłoną dymną dla poważnych 
problemów, które nurtują Polaków.

Jako członek Rady Programowej TVP, pragnę jeszcze raz podkreślić, że nie godzę się, 
aby w mediach publicznych, utrzymywanych przez społeczeństwo, promowano treści 
godzące w podstawy moralności społecznej i wzywam Pana Przewodniczącego, do tego, aby 
nie dopuścił Pan do łamania prawa poprzez emisję spotu propagującego tzw. związki 
homoseksualne.

Z poważaniem 
Anna Sobecka
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