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- dyskryminacja pracowników u pracodawców nie współpracujących z "tęczowymi
sieciami pracowniczymi", nie popierających postulatów ideologów LGBT, w tym
propozycji nazwania związków jednopłciowych małżeństwami, wspierających parady
równości ("Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+"). W dalszej
perspektywie adopcja dzieci przez pary homoseksualne.

- brak uszanowania uczuć religijnych ludzi wierzących, dopuszczanie się „kulturowego
barbarzyństwa", jak na przykład przez:

- profanację wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej w Płocku, powszechnie czczonej
i przez wieki wspierającej naród polski,

- obsceniczna profanacja na V Trójmiejskim Marszu Równości w Gdańsku, podczas
którego parodiowano procesję,

- nastawione na prowokację odprawianie „mszy" przed warszawską Paradą Równości.

Szczególnie przykre dla członków NSZZ Solidarność" jest włączenie się Europejskiego
Centrum Solidarności w Gdańsku w promocję środowiska LGBT, propagującego przesłania
niezgodne z ideą „Solidarności". Nie możemy się zgodzić ze skandalicznym wyrazem
pogardy dla „Solidarności" przez nagrodzenie II miejscem plakatu „XXX" w konkursie na
„30 lat wolności", ogłoszonym przez ECS i miasto Gdańsk w ramach obchodów rocznicy
wyborów 4 czerwca. Plakat ten, ordynarny w wyrazie, nie ma nic wspólnego z piękną ideą
odzyskania wolności, o którą Solidarność walczyła z narażaniem życia. Zdecydowanie
odcinamy się i protestujemy przeciwko kojarzeniu słowa Solidarność występującego w
nazwie Europejskiego Centrum Solidarności, ze słowem występującym w nazwie NSZZ
„Solidarność". Obecnie to dwie różne idee.

W przedstawionej sytuacji nie można uznać, że rewolucyjne przemiany "Solidarności"
zostały zakończone, a postulaty co do zasady spełnione. Obraz przestrzeni publicznej
i realizacja praw nie odpowiada ideałom Solidarności, towarzyszącym jej powstaniu. Jeżeli
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" nie chce odciąć się od
swoich korzeni, przed nim czyli przed nami wszystkimi staje wielkie zadanie do
wykonania.

Wzywamy władze i organy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność" do reakcji na inwazję relatywizmu moralnego. „Demokracja bez wartości
łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm" (Jan Paweł II. „Contesimus
annus").

Szczególna rola przypada organom i członkom Związku działającym w sferze edukacji
i nauki. Ich działalność może polegać na:

- powszechnym zapoznawaniu się członków Związku z podstawami ideologii gender
i wynikającymi z niej zagrożeniami,

- pomocy rodzicom dzieci i młodzieży w zrozumieniu zagrożeń występujących ze strony
ideologii gender i przysługujących im prawach,

- monitorowaniu przestrzegania prawa, w procesie edukacji od żłobka do studiów
wyższych,

- informowaniu Komisji Zakładowych o nadużyciach prawa, które je rejestrują i przekazują
właściwym organom państwa,




