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Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Warszawa, 8 września 2020 roku
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Szanowny Panie Prezydencie,
ze zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy zezwolenie Urzędu Miejskiego na
zorganizowanie 19 września br. tzw. Marszu Normalności. Wbrew
informacjom zawartym we wniosku i udostępnionym na oficjalnej stronie
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Urzędu organizatorem Marszu nie jest osoba fizyczna, lecz trzy organizacje:
Obóz Narodowo-Radykalny, Autonomiczni Nacjonaliści Białystok oraz
Patriotyczna Jagiellonia (informacja portalu autonom.pl) .
Organizacje te, a przede wszystkim Obóz Narodowo-Radykalny, działają
niezgodnie z Konstytucją RP, która zakazuje istnienia organizacji
odwołujących się do „totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu” i których „program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową”. Nie ulega wątpliwości, że
Obóz Narodowo-Radykalny z nienawiści wobec mniejszości, m.in. osób
nieheteronormatywnych, uczynił istotny, choć oficjalnie nieeksponowany,
punkt swojego programu.
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Wszyscy mamy w pamięci zeszłoroczne wydarzenia w Białymstoku, kiedy
uczestnicy pokojowego I Marszu Równości zostali brutalnie zaatakowani
przez

środowiska

nacjonalistyczne.

Przedstawiciele

tych

samych

organizacji zwołują teraz marsz, który według nich samych ma być
odpowiedzią na „nachalną propagandę dewiacji”, a wysiłki obrońców praw
człowieka, zmierzających do równego traktowania obywateli i obywatelek,
nazywają „liberalnym czy nowo-lewicowym atakiem”.

Od lat staramy się budować w Polsce społeczeństwo wolne od uprzedzeń, szanujące drugiego
człowieka i upominające się o jego godność. Apelujemy, najczęściej bezskutecznie,
o podejmowanie przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej wysiłków na rzecz
ograniczania mowy i czynów nienawiści w przestrzeni publicznej.
Wysoko oceniamy i popieramy ostatnią reakcję Pana Prezydenta na pojawiające się
w Białymstoku bilbordy anonimowej grupy

pod nazwą Milcząca większość. Złożył Pan

w związku z tym zawiadomienie do prokuratury wskazujące na możliwość nawoływania do
nienawiści. Zwracamy jednak uwagę, że hasła, które pojawiały się na owych bilbordach, są
tożsame z tymi, które głoszą organizatorzy Marszu Normalności.
Oczekujemy od Pana, tak jak od włodarzy innych polskich miast, realizacji Waszych kompetencji
nadzorczych, co oznacza w tym wypadku nieudzielanie zezwoleń na takie wydarzenia, które
najprawdopodobniej przerodzą się w seanse nienawiści wobec mniejszości, głównie mniejszości
seksualnych. Jeśli jednak z jakichś, nie do końca zrozumiałych dla nas powodów, taką zgodę Pan
wyda, apelujemy o wysłanie na tego rodzaju wydarzenie obserwatorów reprezentujących władze
miejskie, by gdy zaistnieją przesłanki ku temu, możliwe było – m.in. na podstawie art. 13
Konstytucji RP oraz praw niższego rzędu – rozwiązanie takiej manifestacji.
Zgodnie z prostą formułą Zofii Kuratowskiej – jednej z ideowych patronek naszego
Stowarzyszenia – chodzi po prostu o to, „aby wszyscy mieszkający w Polsce czuli się w niej
dobrze”. Jesteśmy przekonani, że Pan Prezydent pragnie tego samego – stąd nasz dzisiejszy apel.
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