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Betreft: Bestelwagens die haatzaaiende uitlatingen over LGBTI’s verspreiden in Polen

Een onrustwekkend aantal bestelwagens (van organisaties als Fundacja Pro – Prawo do życia) zet 
regelmatig aan tot het uiten van haatzaaiende taal ten aanzien van LGBTI’s in Polen door in steden 
rond te rijden en daarbij het discours van een “LGBTI-ideologie” te verspreiden en LGBTI’s te 
associëren met pedofielen. Via luidsprekers roepen ze slogans om als “LGBTI’s verkrachten 
kinderen” en naar verluidt worden de bestelwagens soms begeleid door politievoertuigen. Af en toe 
grijpen burgers zelf in om deze bestelwagens te stoppen, aangezien de politie geen actie onderneemt 
om deze haatzaaiende uitlatingen te voorkomen.

Dit anti-LGBTI-discours vormt de echo van de taal die overheidsfunctionarissen gebruiken om aan te 
zetten tot haat jegens LGBTI’s.

1. Is de Commissie zich bewust van deze gebeurtenissen, en welke maatregelen heeft ze genomen 
om deze feiten aan te kaarten bij de Poolse autoriteiten om ervoor te zorgen dat haatzaaiende 
uitlatingen van onder meer particuliere organisaties worden voorkomen en/of bestraft?

2. Is de Commissie van mening dat de opzettelijke keuze van de autoriteiten om niet op te treden 
tegen de verspreiding van homofobe of transfobe haatzaaiende uitlatingen een schending vormt 
van Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad?

3. Welke concrete acties gaat de Commissie ondernemen om het aanzetten tot haat jegens 
LGBTI’s te bestraffen en te waarborgen dat de grondrechten worden geëerbiedigd in Polen, in 
overeenstemming met artikel 2 van het VEU?


