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Tárgy: LMBTI-személyek elleni gyűlöletbeszédet szító kisteherautók Lengyelországban

Aggasztóan nagyszámú kisteherautó (olyan szervezetek részéről, mint a Fundacja Pro – Prawo do 
życia) járja az utakat a lengyel városokban, rendszeresen gyűlöletkeltő beszédet szítva az LMBTI-
személyek ellen az „LMBTI-ideológiáról” szóló narratíva terjesztésével és az LMBTI-személyeket a 
pedofilokhoz hasonlítva. Hangszórókkal olyan szlogeneket terjesztenek, mint: „az LMBTI-személyek 
gyermekeket erőszakolnak meg”, és a hírek szerint esetenként rendőrségi járművek kísérik őket. A 
polgárok néha maguk tartóztatták fel a kisteherautókat, mivel a rendőrség nem tesz lépéseket az 
általuk terjesztett gyűlöletbeszéd megakadályozása érdekében.

Ez az LMBTI-ellenes retorika a kormánytisztviselőknek az LMBTI-személyek elleni gyűlöletkeltő 
nyelvezetét tükrözi.

1. Tud-e a Bizottság ezekről az eseményekről, és milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy a 
lengyel hatóságokkal közösen kezeljék a problémát a gyűlöletbeszéd megelőzésének és/vagy 
szankcionálásának biztosítása érdekében, beleértve a magánszervezetek általi gyűlöletbeszédet 
is?

2. A Bizottság véleménye szerint sérti-e a 2008/913/IB tanácsi kerethatározatot a homofób vagy 
transzfób gyűlöletbeszéd terjesztésével szembeni fellépés szándékos mellőzése a hatóságok 
részéről?

3. Milyen konkrét lépéseket tesz a Bizottság annak érdekében, hogy szankcionálja az LMBTI-
személyekkel szembeni gyűlöletkeltést, és biztosítsa az alapvető jogok tiszteletben tartását 
Lengyelországban az EUSZ 2. cikkével összhangban?


