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Nie bójcie się LGBT. Bójcie się perwersyjnych, fałszywych ludzi o rozdwojonej jaźni
List ponad pięćdziesięciu ambasadorów akredytowanych w Polsce powinien zagrzmieć
ostrzeżeniem jak Dzwon Zygmunta. Wyrażają oni bowiem nie swoje prywatne poglądy tylko
oficjalne stanowisko kilkudziesięciu rządów. Ambasador musi mieć zgodę reprezentowanego
państwa, by taki list podpisać. Sens listu jest zawstydzający: działania obecnych władz polskich
wobec osób określających się skrótem LGBT naruszają podstawowy standard praw ludzkich
właściwy demokratycznym państwom. Należy do niego poszanowanie godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości wobec prawa, państwa prawnego, praw człowieka, włączając w
to prawa osób należących do mniejszości oraz zakaz dyskryminacji ze względu na pochodzenie,
rasę, płeć, poglądy, religię i orientację seksualną, zakaz mowy nienawistnej. List jest więc
głosem na rzecz obrony demokracji w Polsce i prawa słabszych do równego traktowania.
W Polsce władza kwestionuje normy przyjęte w fundamentalnych dokumentach
międzynarodowych: Powszechnej deklaracji praw człowieka, Paktach praw człowieka,
Europejskiej konwencji praw człowieka, gwarantowane również prawem Unii Europejskiej.
W ostatnich tygodniach ostrzeżenia padają ze strony najważniejszych polityków świata –
kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz
najpoważniejszych organizacji międzynarodowych – ONZ, Rady Europy, Unii Europejskiej
(druzgocąca ocena stanu praworządności Polski w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 17
września br.)
Obecny rząd w Polsce dla utrzymania władzy umyślnie wzbudza antagonizujące podziały
społeczne i wyzwala najniższe instynkty. W 2018 r. bezmyślna i wyjątkowo szkodliwa ustawa o
IPN – tzw. Holocaust Law – wprawiła w osłupienie nawet największych przyjaciół Polski na
całym świecie.
Prezydent Andrzej Duda cynicznie wykorzystywał homofobię w swojej kampanii wyborczej.
Minister sprawiedliwości popiera z finansów publicznych samorządy ogłaszające się „strefą
wolną od LGBT” przy aprobacie innych funkcjonariuszy PiS. Są to działania haniebne i godne
potępienia. Obecna kampania „przeciwko LGBT” zaczyna przypominać przerażające początki
dyskryminacji prowadzącej do zbrodni z historii XX wieku.
Polska staje się w oczach świata archaicznym dziwadłem: krajem niepraworządnym,
ksenofobicznym, nieprzyjaznym ludziom, nad którym unosi się niepokojący duch
antysemityzmu.
Władysław Bartoszewski pisał: „Nie boję się Niemców. Nie boję się też Rosjan. Boję się
perwersyjnych, fałszywych ludzi o rozdwojonej jaźni, jakich nie brakuje w wielu krajach. Boję
się zorganizowanej przestępczości. Państw, które nie są państwami prawa. Państw, które nie
potrafią lub nie chcą zwalczać własnych nadużyć politycznych. Boję się wypaczania ogólnie
rozumianych pojęć.”.
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PS. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wytyka ambasadorom, że publikując list
naruszają art. ust. 1 art. 41 konwencji o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. zakazujący mieszania się
w „sprawy wewnętrzne” państwa urzędowania. Pan Witold Waszczykowski zdaje się nie znać
obowiązującego prawa międzynarodowego. Już od paru dziesiątków lat praktyka międzynarodowa - w
tym orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - wskazuje, że ochrona praw
człowieka przestała być sprawą należącą wyłącznie do kompetencji wewnętrznej państwa. Inne państwa,
organizacje międzynarodowe i ludzie dobrej woli mają nie tylko prawo, ale i obowiązek ingerowania, jeśli
w jakimkolwiek państwie naruszane są prawa człowieka. Warto to przypominać funkcjonariuszom
rządzącej partii.
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‘Konferencja Ambasadorów RP’ to grupa byłych przedstawicieli RP, której celem jest analiza polityki zagranicznej,
wskazywanie pojawiających się zagrożeo dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Chcemy dotrzed do szerokiej opinii
publicznej.Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego paostwa
Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna
powinnareprezentowad interesy Polski a nie partii rządzącej. Nasza strona: ambasadorowie.org

