Warszawa, 3 marca

Sz. P.
Beata Szydł
o
Prezes Rady Ministrów
Szanowna Pani Premier,
My, niż
ej podpisani przedstawiciele organizacji pozarzą
dowych zwracamy siędo
Pani Premier o stanowcze potę
pienie powtarzają
cych sięataków nienawiś
ci i przemocy
wobec osób i organizacji pozarzą
dowych dział
ają
cych na rzecz obrony praw czł
owieka,
równych praw i tolerancji oraz podję
cie konkretnych kroków w kierunku
przeciwdział
ania narastają
cej fali agresji i nienawiś
ci wobec innych.
W cią
gu ostatnich tygodni kilkakrotnie doszł
o do aktów fizycznej i sł
ownej
agresji wobec osób odmiennym kolorze skóry a takż
e wobec dział
aczy i dział
aczek
organizacji pozarzą
dowych promują
cych wartoś
ci społ
eczeń
stwa otwartego. Obiektem
nienawistnych ataków w przestrzeni publicznej i w Internecie stał
y siętakie organizacje
jak Lambda, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Klamra, inicjatywa HejtStop,
Amnesty International. Szybko postę
puje eskalacja agresji: od obelg, szkalowania, gróźb
karalnych i nawoł
ywańdo przemocy napastnicy przechodządo czynów: dochodzi do
napaści na siedziby organizacji, próby wtargnię
cia do biur, niszczenia mienia.
Jesteś
my przekonani, ż
e powtarzają
ce sięostatnio ataki to wynik biernej postawy
władz wobec coraz czę
stszej obecnoś
ci przejawów rasizmu, ksenofobii, homofobii i
nienawiś
ci w debacie publicznej. Brak zdecydowanej reakcji na seanse nienawiś
ci
podczas publicznych zgromadzeń
, na których ł
amane jest prawo i wzywa siędo ataków
na mniejszoś
ci; nienawiś
ći pogarda cechują
ca publiczne wypowiedzi przedstawicieli
władzy i partii parlamentarnych tworząklimat, w którym sprawcy ataków czują
milczące przyzwolenie dla swoich dział
ań
.
W tym kontekś
cie niepokoi nas likwidacja biura Peł
nomocnika ds. Równego
Traktowania przez kierowany przez Panią rzą
d oraz odmowa nowopowoł
anego
Pełnomocnika Rzą
du ds. Społ
eczeń
stwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

zaangażowania sięw obronęatakowanych organizacji. Zapewnienie bezpieczeń
stwa,
spokoju społ
ecznego oraz eliminacja agresji z ż
ycia publicznego to zadania wł
adz
publicznych: rzą
du i podległ
ych mu sł
uż
b.
Oczekujemy od Pani Premier i kierowanego przez Paniąrzą
du publicznego
potę
pienia aktów nienawiś
ci i agresji wobec osób i organizacji wystę
pują
cych w obronie
praw obywatelskich i sprzeciwiają
cych sięszerzeniu nienawiś
ci oraz podję
cia dział
ań,
które postawiątamęfali agresji i nienawiś
ci wobec innych. Bez zdecydowanych dział
ań
ze strony wł
adz dzisiejsze groź
by i ataki na siedziby organizacji, jutro mogąprzerodzić
sięw przemoc fizyczna wobec konkretnych osób. Moż
e dojś
ćdo tragedii. Zróbmy
wszystko, ż
eby tego unikną
ć
.

Do wiadomoś
ci:
‐ Wojciech Kaczmarczyk, Peł
nomocnik Rzą
du ds. Społ
eczeń
stwa Obywatelskiego
i Równego Traktowania
‐ dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

