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GENDEROWA KONCEPCJA PŁCI  

A SPRAWIEDLIWOŚĆ  
 

MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Jednym z obszarów, w których widać bardzo mocno skutki genderowej koncepcji płci jest sport. Koncepcja ta rodzi 

pytania o sprawiedliwe warunki współzawodnictwa. Przed rozpoczęciem zajęć na ten temat nauczyciel winien 

zapoznać się z materiałami na ten temat. Poniżej zamieszczonych jest kilka medialnych tekstów na ten temat.   

 

SZWEDZCY GIMNASTYCY TRANSPŁCIOWI BĘDĄ MOGLI RYWALIZOWAĆ, Z KIM CHCĄ 

Młodzi gimnastycy w Szwecji będą sami mogli zdecydować, czy chcą startować z kobietami czy z mężczyznami. 

Szwedzka Federacja Gimnastyczna podjęła decyzję, że zawodnicy do ukończenia 18. roku życia sami będą mogli wybrać 

kategorię, w jakiej rywalizują, jeśli chodzi o płeć. (...)  

O bezprecedensowej decyzji organizacji informuje szwedzka gazeta "Dagens Nyheter”. Podjęto ją po debacie, która 

dotyczyła włączenia osób transpłciowych do "sportu masowego". Szwedzka Federacja Gimnastyczna postanowiła 

wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Zawodnicy i zawodniczki do ukończenia wieku juniora, czyli do ukończenia 18 lat 

będą mogli wybrać kategorię i płeć z którą chcą rywalizować.  

- Ci którzy podejmują takie życiowe decyzje, często spotykają się z uprzedzeniami. Jeśli możemy ułatwić im życie 

chociaż w tak małym stopniu, zróbmy to - powiedział sekretarz generalny, Szwedzkiej Federacji Gimnastycznej, Pelle 

Malmborg. 

Decyzja w sprawie wyboru kategorii nie będzie jednak stosowana w przypadku starszych zawodników z powodu 

przepisów międzynarodowych, które jasno określają przynależność do płci.  

Federacja gimnastyczna jest jednak pierwszym sportowym związkiem, który odpowiedział na apel Szwedzkiej Federacji 

Praw Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Osób Transpłciowych, Queer i Interseksualnych (RFSL). Według tej organizacji 

transpłciowa młodzież czuła się wykluczona z możliwości uprawiania wielu sportów.  

Podjęte starania mają zmienić ten stan rzeczy, poczynając od gimnastyki.  

https://sport.onet.pl/gimnastyka/gimnastyka-szwedzcy-gimnastycy-transplciowi-beda-mogli-rywalizowac-z-kim-

chca/ls82bkd  

 

MARTINA NAVRATILOVA WYRZUCONA  

Z ORGANIZACJI WALCZĄCEJ Z HOMOFOBIĄ I TRANSFOBIĄ 

Martina Navratilova napisała ostatnio felieton, w którym krytycznie wypowiedziała się na temat transpłciowych 

sportowców. Z tego powodu organizacja Athlete Ally, która walczy z homofobią i transfobią w sporcie, zerwała wszelkie 

powiązania z jedną z najwybitniejszych tenisistek w historii. 

 W grudniu ubiegłego roku Martina Navratilova po raz pierwszy wypowiedziała się w mocnych słowach  

o transpłciowych sportowcach. - Nie możesz tak po prostu ogłosić, że jesteś kobietą i zacząć konkurować z kobietami. 

Muszą być jakieś standardy, a posiadanie penisa i rywalizowanie z kobietami nie wpisywałoby się w te standardy - 

napisała wówczas na Twitterze, za co została skrytykowana przez wiele osób. 

Była tenisistka obiecała wtedy, że nie będzie więcej poruszać tego tematu, dopóki nie przeprowadzi własnych badań. 

Ostatnio napisała artykuł dla "The Sunday Times", w którym oznajmiła, że po przeprowadzeniu badań jej poglądy tylko 

się wzmocniły. Podkreśliła, że według niej transseksualne zawodniczki mają przewagę nad pozostałymi rywalkami, co 

uważa za oszustwo. 

https://sport.onet.pl/gimnastyka/gimnastyka-szwedzcy-gimnastycy-transplciowi-beda-mogli-rywalizowac-z-kim-chca/ls82bkd
https://sport.onet.pl/gimnastyka/gimnastyka-szwedzcy-gimnastycy-transplciowi-beda-mogli-rywalizowac-z-kim-chca/ls82bkd
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- Mężczyzna może zadecydować, że jest kobietą, brać hormony, jeśli to wymagane przez jakąkolwiek organizację 

sportową, wygrać wszystko w zasięgu wzroku i być może zarobić małą fortunę, a później zmienić swoją decyzję i wrócić 

do "robienia dzieci", jeśli tego pragnie. To szaleństwo i oszustwo. Z radością będę się zwracać do transpłciowej kobiety 

w takiej formie, jakiej sobie życzy, ale nie byłabym szczęśliwa, gdybym miała z nią konkurować. To byłoby 

niesprawiedliwe - brzmiał fragment felietonu byłej tenisistki, która wiele lat temu ogłosiła, że jest osobą biseksualną, 

a później wyznała, że czuje się lesbijką. 

Na artykuł byłej sportsmenki zareagowała organizacja Athlete Ally, która walczy z homofobią i transfobią  

w sporcie. Instytucja wyrzuciła Navratilovą ze swojej rady doradczej oraz z grona ambasadorów, tłumacząc, że 

komentarze emerytowanej tenisistki są "transfobiczne, oparte na fałszywym rozumieniu nauki oraz danych, i utrwalają 

niebezpieczne mity, które prowadzą do ciągłego ataku osób transpłciowych". 

- Jako organizacja zajmująca się rozwiązywaniem podstawowych przyczyn homofobii i transfobii w sporcie 

 i poprzez sport, łączymy się tylko z tymi, którzy są zaangażowani w ten sam cel, a nie z tymi, którzy  

|w jakikolwiek sposób sieją dezinformację i dyskryminację - tłumaczyła organizacja. 

Martina Navratilova wyrzucona z organizacji walczącej z homofobią i transfobię,  

https://sport.onet.pl/ofsajd/martina-navratilova-wyrzucona-z-organizacji-walczacej-z-homofobia-i-

transfobia/3ncctn5 

 

STAN IOWA MOCNIEJ OGRANICZA UDZIAŁ BIOLOGICZNYCH MĘŻCZYZN 

W KOBIECYCH ZAWODACH SPORTOWYCH 

 
Deputowani stanu Iowa przegłosowali ustawę, które zabrania biologicznym mężczyznom „cierpiącym na dysforię 

płciową” brania udziału w szkolnych i uniwersyteckich dziewczęcych zawodach sportowych. „Ta ustawa nie ma na celu 

dyskryminacji kogokolwiek, ma natomiast na celu ochronę [zawodniczek]”, mówi Skyler Wheeler, członek Izby 

Reprezentantów stanu Iowa, reprezentujący Republikanów. „Panie i panowie, to prosta sprawa; dziewczęta nie 

powinny być „wyrzucane na aut” w swoich własnych zmaganiach sportowych”, dodaje Wheeler. 

Wcześniejsza wersja ustawy dotyczyła jedynie przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych. W obecnej postaci, 

przegłosowanej 55 głosami (39 przeciw) dotyczy wszystkich placówek oświatowych, włącznie ze szkołami i uczelniami 

prywatnymi. 

„Dziewczęta mają marzenia i ambicje, pragną dostawać stypendia, żeby zapewnić sobie finansowanie nauki  

w collegach. Młode dziewczyny pragną też sukcesów sportowych, pragną któregoś dnia wystąpić na Olimpiadzie. Ta 

ustawa dotyczy zatem kwestii sprawiedliwości” - mówią jej zwolennicy.  

Konserwatyści potwierdzają, że pobłażanie dla występów transpłciowych sportowców w kobiecych zawodach 

podważa racjonalne podstawy oceny sportowej rywalizacji i oceny zawodniczek, pozbawiając tym samym prawdziwe 

kobiety możliwości uznania ich ciężkiej pracy i umiejętności. Badania naukowe potwierdzają, że fizjologia daje 

mężczyznom wyraźną przewagę w dyscyplinach atletycznych, a obniżanie poziomu testosteronu nie wystarcza, aby to 

zniwelować. 

„Zdrowi młodzi mężczyźni nie tracą [dzięki obniżeniu poziomu testosteronu] masy mięśniowej, pozostają także kwestie 

gęstości kości, pojemności płuc, a także rozmiarów serca. Tego wszystkiego nie da się zmienić za pomocą terapii 

hormonalnej. Przewaga "transkobiet" (de facto: biologicznych mężczyzn) zapewniana im przez wytyczne MKOL-u jest 

niedopuszczalną niesprawiedliwością”, głosi artykuł opublikowany przez nowozelandzkich badaczy w  Journal  

of Medical Ethics. 

https://bialykruk.pl/wydarzenia/dobre-wiesci-z-usa-stan-iowa-mocniej-ogranicza-udzial-biologicznych-mezczyzn-w-

kobiecych-zawodach-sportowych  

https://sport.onet.pl/ofsajd/martina-navratilova-wyrzucona-z-organizacji-walczacej-z-homofobia-i-transfobia/3ncctn5
https://sport.onet.pl/ofsajd/martina-navratilova-wyrzucona-z-organizacji-walczacej-z-homofobia-i-transfobia/3ncctn5
https://bialykruk.pl/wydarzenia/dobre-wiesci-z-usa-stan-iowa-mocniej-ogranicza-udzial-biologicznych-mezczyzn-w-kobiecych-zawodach-sportowych
https://bialykruk.pl/wydarzenia/dobre-wiesci-z-usa-stan-iowa-mocniej-ogranicza-udzial-biologicznych-mezczyzn-w-kobiecych-zawodach-sportowych

