UCHWAŁA
Walnego zebrania członków Koła Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” Warszawa
z dnia 25 października 2016 r.
wzywająca Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło
do podjęcia zdecydowanej walki ze wzrostem nietolerancji powodowanej rasizmem,
ksenofobią, antysemityzmem i homofobią w Polsce
Jako młodzi ludzie jesteśmy zaniepokojeni coraz częstszymi przejawami skrajnego
nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii i homofobii w naszym kraju. W ciągu ostatnich miesięcy
mieliśmy do czynienia między innymi z demonstracjami ruchów nacjonalistycznych, podczas
których palono kukłę Żyda i wznoszono antysemickie okrzyki, próbą zakłócenia pokojowego
marszu równości w Gdańsku czy serią pobić cudzoziemców w Poznaniu i Warszawie. Niestety,
brak reakcji władz na te wydarzenia oraz pobłażliwe, próbujące je tłumaczyć wypowiedzi ze
strony członków Pani rządu, zachęcają kolejne osoby i grupy do podobnych zachowań.
Polska przez wiele stuleci znana była w Europie i na całym świecie ze swojej gościnności,
otwartości i tolerancji. To tutaj znajdowali schronienie prześladowani w innych miejscach Żydzi,
muzułmanie czy protestanci. To właśnie Polska była określana jako jedyny w Europie “kraj bez
stosów”. Akt Konfederacji Warszawskiej z 1573 r. przez długi czas pozostawał wzorcowym
przykładem proklamacji wolności religijnej, a współcześnie został wpisany na listę Pamięci
Świata - zbioru najważniejszych światowych dokumentów o znaczeniu cywilizacyjnym.
Zarówno I, jak i II Rzeczpospolita były miejscem pokojowej koegzystencji wielu narodów, religii
i kultur. Dziś jesteśmy dumni z tego dziedzictwa. Niestety, coraz częstsze przejawy nietolerancji
i agresji wobec ludzi niespełniających kryteriów bycia “prawdziwym Polakiem” w mniemaniu
środowisk skrajnie nacjonalistycznych oraz brak jakiejkolwiek reakcji ze strony władz na nie,
stanowią poważną rysę na wizerunku Polski jako kraju otwartego i tolerancyjnego.
Z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę polskich ministrów mającą na celu walkę
z przejawami nienawiści i agresji na tle narodowościowym dotykających Polaków mieszkających
w Wielkiej Brytanii. Działanie te byłyby jednak o wiele bardziej wiarygodne, gdyby z równym
zapałem ministrowie walczyli z przejawami rasizmu, ksenofobii i homofobii również
w naszym kraju. Dlatego apelujemy do Pani Premier o podjęcie działań na rzecz zwalczania
w Polsce wyżej wymienionych zjawisk.
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