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Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Warszawa, 5 sierpnia 2019 roku
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Nasze Stowarzyszenie skupia ludzi różnych poglądów i różnych wyznań.
W większości jednak, podobnie jak w polskim społeczeństwie, przeważającą
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część naszych członkiń i członków stanowią katolicy.
Naszą troską jest dbałość o wizerunek i dobre imię społeczeństwa i narodu
polskiego. Wielu naszych członków wywalczyło wolność, na którą arcybiskup
Marek Jędraszewski „musiał tak długo czekać”.
W swoim kazaniu w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego arcybiskup
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Marek Jędraszewski powiedział m. in.: „Trzeba było długo na nią czekać (…)
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czerwona, ale tęczowa”.
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Osoby

LGBT

były

przez

hitlerowców

umieszczane

w

obozach

koncentracyjnych, traktowane jako element nieprzydatny społecznie,
określane mianem zarazy toczącej zdrową tkankę społeczną. Kilkadziesiąt lat
później, w kraju dotkniętym w sposób tragiczny historią którego obywatele,
wśród

których

były

również

osoby

homoseksualne,

biseksualne

i transseksualne, byli prześladowani i mordowani tylko dlatego, że hitlerowski
reżim uznał ich za ludzi gorszej kategorii, zarazę, polski arcybiskup kościoła

rzymskokatolickiego publicznie używa tej samej retoryki. Retoryki, którą stosowali naziści,
odczłowieczając ludzi skazanych na masowe prześladowanie i eksterminację.
Jerzy Ficowski, wybitny polski poeta, eseista, pytany kiedyś o to czy jest Żydem czy Cyganem
odpowiedział: „Jestem tym, który jest bity. Kiedy biją Cyganów, jestem Cyganem, kiedy biją
Żydów—Żydem". Dzisiaj, tym który jest bity, w sensie dosłownym, ale też bity słowem, również
przez duchownych katolickich, jest gej, lesbijka, osoba transseksualna, a także ci, którzy okazują
solidarność z nimi i upominają się o godność przynależną każdej osobie ludzkiej.
Kazanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dotyka nie tylko osoby deklarujące się jako geje,
lesbijki i osoby transseksualne. Dotyka wszystkich tych, dla których wartością jest godność
drugiego człowieka.
Wyrażamy swoje oburzenie słowami arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i stajemy z tymi, którzy
są bici. Bo, jak mówił Marek Edelman, „Zawsze, niezależnie od tego, kim jest ten bity, trzeba
z nim być. (…) Trzeba się tego nie bać. I w ogóle trzeba być przeciwko tym, którzy biją”.

Przewodnicząca Rady Programowej

Paula Sawicka

Do wiadomości:
- Polska Rada Chrześcijan i Żydów
- Tygodnik Powszechny
- Więź

Prezes Zarządu

Marek Gumkowski

