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Předmět: Využívání dodávek k šíření nenávistných projevů vůči LGBTI osobám v Polsku

Po polských městech jezdí povážlivý počet dodávek (využívaných organizacemi jako např. Fundacja 
Pro – Prawo do życia), které pravidelně šíří nenávistné projevy vůči LGBTI osobám, podněcují 
diskurz hovořící o „LGBTI ideologii“ a označují LGBTI osoby za pedofily. Dodávky jsou vybaveny 
tlampači, které používají k šíření sloganů „LGBTI osoby znásilňují děti“, a v některých případech je 
údajně doprovází policie. Občas se tyto dodávky snažili zastavit samotní občané, protože policie 
nepodnikla žádné kroky, aby těmto nenávistným projevům zabránila.

Tento diskurz namířený proti LGBTI osobám přebírá jazyk užívaný vládními představiteli k šíření 
nenávisti vůči LGBTI osobám.

1. Ví Komise o těchto událostech? Jaké kroky podnikla k tomu, aby je společně s polskými orgány 
řešila a aby zajistila, aby šíření projevů nenávisti, a to i ze strany soukromých organizací, nebylo 
možné, nebo bylo postihováno?

2. Domnívá se Komise, že tato úmyslná nečinnost orgánů v souvislosti s šířením homofobních a 
transfobních projevů nenávisti je v rozporu s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/913/SVV?

3. Jaká konkrétní opatření hodlá Komise přijmout, aby postihovala podněcování k nenávisti vůči 
LGBTI osobám a aby zajistila dodržování základních práv v Polsku v souladu s článkem 2 
Smlouvy o EU?


