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w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 
na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej 

 
 

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni 
solidaryzuje się z treścią oświadczenia na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej, 
opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne w dniu 7 listopada 2016 r. 
 
W uzasadnieniu chcemy podkreślić, że aktualna wiedza psychologiczna i psychiatryczna, 
oparta na kilkudziesięciu latach badań nad opisem, pochodzeniem i ekspresją orientacji 
seksualnej daje podstawy by uznać, iż wspomniany obszar funkcjonowania człowieka 
pozostaje poza możliwościami dowolnego kształtowania. Jednocześnie nie ma naukowych 
podstaw by twierdzić, że orientacja seksualna wiąże się określonym poziomem 
funkcjonowania emocjonalnego, społecznego czy moralnego i że - sama w sobie - 
determinuje styl życia bądź zapadalność na choroby somatyczne lub psychiczne. O ile 
zdarza się, że osoby homoseksualne doświadczają wyższych w porównaniu z osobami 
heteroseksualnymi trudności adaptacyjnych, to nie wynikają one wprost z ukierunkowania ich 
pociągu seksualnego i uczuciowego, lecz są konsekwencją obciążeń psychologicznych, 
którym osoby te stawiają czoło wskutek doświadczania gorszego traktowania oraz 
powszechności stereotypów i uprzedzeń na ich temat. Zjawisko to nosi miano stresu 
mniejszościowego i jest udokumentowane w szeregu badań psychologicznych. 
 
Kierując się troską o zdrowie i dobrostan psychiczny społeczeństwa, za głęboko niepokojące 
i szkodliwe uznajemy wszelkie pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi 
sugerujące konieczność patologizacji bądź penalizacji homoseksualności, jak również 
działania służące propagowaniu tego typu treści (za takie uznajemy zaproszenie Paula 
Camerona do polskiego parlamentu, nabierające - w naszej opinii - charakteru 
symbolicznego). Opierają się one na dezinformacji i prowadzą do deprecjacji ludzi ze 
względu na właściwość stanowiącą istotny obszar ich tożsamości i pozostającą poza 
możliwościami modyfikacji. Akty te postrzegamy jako istotnie przyczyniające się do 
utrwalenia uprzedzeń związanych z homoseksualnością w polskim społeczeństwie, w którym 
uprzedzenia te należą do najsilniejszych na tle negatywnych sądów o innych mniejszościach, 
a jednocześnie są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. Chcemy z całą mocą 
podkreślić, iż wypowiedzi takie przynieść mogą nietrudne do przewidzenia, negatywne 
konsekwencje zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym. W pierwszym 
przypadku spodziewamy się wzrostu poczucia zagrożenia i lęku u żyjących w Polsce osób 
nieheteroseksualnych, jak również u członków ich rodzin, a w konsekwencji pogorszenia ich 
fizycznego i psychicznego dobrostanu. W przypadku drugim - obawiamy się eskalacji aktów 
przemocy motywowanej niechęcią i pogardą wobec osób homoseksualnych oraz wzrostu 
wewnętrznej antagonizacji polskiego społeczeństwa skutkującego rozpadem więzi i 
pogłębiającą się dezintegracją tkanki społecznej. 
 
Z tych powodów, jako osoby aktywnie zaangażowane i odpowiedzialne za działania na rzecz 
zdrowia psychicznego jednostek i grup, reprezentujące obszar wiedzy i refleksji naukowej, 
jak również hołdujące uniwersalnym wartościom, które swój skodyfikowany wyraz znalazły w 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, przyłączamy się do głosu Polskiego Towarzystwa 
Seksuologicznego na temat zdrowia osób o orientacji homoseksualnej. 


