Uchwała
Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 17. 01.2017 r.

w sprawie poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
dotyczącego zdrowia osób o orientacji homoseksualnej
Rada Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,
odpowiadając na apel Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, przyłącza się do poparcia stanowiska Polskiego Towarzystwa
Seksuologicznego, dotyczącego zdrowia osób o orientacji homoseksualnej, przyjętego
uchwałą Zarządu Głównego PTS dnia 4 listopada 2016 r.
Odwołując się do współczesnej wiedzy naukowej oraz uniwersalnych wartości
etycznych i społecznych, Rada Instytutu Psychologii WNoW UŁ stoi na stanowisku,
że zdrowie psychiczne osób homoseksualnych nie może i nie powinno być
kwestionowane. Jest to jedyne i prawidłowe podejście, poparte szeroko zakrojonymi
badaniami i jednoznacznymi ustaleniami różnych cenionych środowisk naukowych.
Rezultaty badań światowych jednoznacznie wskazują, że osoby homoseksualne nie
przejawiają patologii i zaburzeń psychicznych. Nie różnią się od osób
heteroseksualnych, co uzasadnia się m.in. środowiskiem społecznym w jakim żyją
jedni i drudzy oraz podobnymi procesami socjalizacyjnymi.
Należy podkreślić, że to nie geje i lesbijki stanowią problem, ale negatywne postawy
społeczne,
które
znacząco
ograniczają
zdrowe
funkcjonowanie
osób
homoseksualnych. Stąd właściwa edukacja społeczna - rozwijanie i wspieranie
pozytywnego stosunku do wszystkich ludzi, również tych o innej orientacji seksualnej powinno być celem nadrzędnym wychowania i kształcenia młodego pokolenia.
To, jakie będzie nasze społeczeństwo – zgodne, akceptujące inność, zabiegające
o porozumienie i współpracę czy też konfliktowe, stygmatyzujące inność, dążące
do niezgody i nienawiści - zależy w dużej mierze również od osób publicznych –
polityków, publicystów. Te słowa kierujemy szczególnie do uczestników debaty
publicznej, aby wypowiadając swoje opinie odwoływali się do rzetelnych badań
naukowych, powoływali się na ekspertów (psychologów, seksuologów, psychiatrów).
Niedopuszczalne jest bowiem szerzenie patologizacji i penalizacji homoseksualności,
czego przykładem są wypowiedzi Paula Camerona. Uznajemy, że zaproszenie go
do polskiego parlamentu nie może być odbierane inaczej jak tylko przejaw poparcia
dla głoszonych pseudonaukowych tez, jak też propagowania tego rodzaju treści.
Wyrażane publicznie oraz nagłaśniane przez środki masowego przekazu kreują
i utwierdzają błędne poglądy i wynikające z nich zachowania ludzi. Negatywne
i nieuzasadnione naukowo opinie na temat innej niż heteroseksualna orientacji,
prowadzą
bowiem do życia w ukryciu i stresu mniejszościowego u osób
homoseksualnych, jak również budzą niepokój, niepewność, niechęć a nawet
homofobię u heteroseksualnych, co nie jest obojętne dla zdrowia psychicznego
i prawidłowego funkcjonowanie społecznego jednych i drugich.
Należy pamiętać, że orientacja homoseksualna jest jedną z możliwych charakterystyk
wśród wielu właściwych dla człowieka. Różnorodność naszej populacji daje prawo
do istnienia różnych zachowań. Każdy człowiek jest wartością, w każdym tkwi
potencjał, ujawniający się w sferach zawodowej, społecznej i innych, z którego
wszyscy korzystamy. Nie można tego zaniedbać czy narażać na zniszczenie tylko
dlatego, że osoba nie jest heteroseksualna. Społeczeństwo otwarte na mniejszości,
również seksualne, sprzyja otwartości i adaptacji
mniejszości, co stanowi
o korzystnych dla wszystkich warunkach życia i rozwoju.
Rada Instytutu Psychologii WNoW UŁ, mając na uwadze to co powyżej, w pełni
popiera stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

