Poseł na Sejm RP
Antoni tfężydło

Toruń, dnia

stowarzTgeni€
ośób Tnn§plciowych

na

Rmz

ore

Le§bij€k,

l5 kwietnia 20l3l.

Gejów, osób Biśek§ualnych,

osób Queer,Precownia RóżDorodDości"
ul. Jma Mohna 50lV8
87-100 Toruń

W nawiąmiu do kierowmych do mie , w imieniu Stowezyszenia m Rzecz
,, Prcomia

LesbijeĘ Gejów, Osób BireksualnycĘ Osób Trmspłciowych Ore Osób Que€r

Róaorodności", listówzdni:28stycaia201,3I-,!4lm@20l3r,oruzlOkńetnia2013r,
o
o!@ wobec próśb o podmie pzyczyn, dla których nie popałem miosków prcjektów §taw
ryiązkrch partnerskich ore prepisów uprowadzających ustawę o aią,zkach partoęr§kich
(&Ńi tr 552, 553, 554, 555) i pĄektu ustawy o mowie miąku partne§kiego (dTuk m
825) infomuję, żp wielolootnie wlpowiadałem się w ogólnodostępnych mediach na temat
tego

jaki jest mój stosuek do wyzej wymimionych tematów.
Pnykładowo ponolę rcbie

eytować

fiagmęnt wyłiadu udzielonego przere

Stanisławowi Żrynowi, z portalu wPolityce.pl z dnia 26 stycmia 20 l 3rl

,,wPolĘce.pl W pĘtek w Sejmie glosowal

p&n

p@iwko

mie

,

skierowaniu do dalsrych

pnc

prcjektów uśtawdotygących ryiązków pańneBkich. D|aczego?

prez
Antoni Męłdlo, posel Po: Moje mo§ryacje był proste. Tę regulĄe byĘ luywne
podniecenia
w
atnosferzę
niil
Takich
prmiera sprawmi b}towi dla niektórych ludzi.
ideologicaego, jaka peowała w piątek, nie należy wprowadzać. Złą atrnosferę widŃ było
po jednej i drugĘ stronie. Uwzm więc, żE jęsrce ńę cas na takie mimy, Po drugie,

prekonują mie wątpliwości ryiąae z kon§§tucyjnością tyah prcjektów, To jest omijmie
ńźne
ustawy 6adniarej. Jeśli<lwie insg,tucje - młźeństwo i zwiq_zek partnerski - mają
jest
mocowanie prame - piewm konstytucyjne, a druga ustawowe, to ryiąrek partnerski
1

http://wpoliłce. purydarżenia/4s633łrzy-pYtaniało-po5la-mezydlo-o,sprzeciwie-Ws-zwiazkowmienia
pańne6kich,nic-nie-jest-na-stale-wszystko-si€,u

de frcto ominięciem prząircw komtytrcji. Ten spońb

logicaego i pramego punktu widrenia. I m koń€,

rcmowia

ureźm,

był prekonująpy z

ż powimiśmyzjmowć

kwestimi ważniejwymi, czyli sprawmi bytow}mi dta oałego społ@reństwa
gospodaczynri,
§pychać debaty

fimowyni.

-

się

kwestimi

One powimy być mjwainiejsre w d,obie Ęzysu. Nię należy

publicaej m spory idologicne i kwestie smienia."

Wob@ pow}źvego

rchęcm do

śledreńa moich wypowieclzi w intęresjąp}m

PńśWpEe.dmioci€.

Zwvarmiq

Antoni Mężyd,ła
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