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Szanowna Pani Prezydent, 

piszę do Pani Prezydent, aby wyrazić niesłabnące obawy Amnesty International dotyczące coraz bardziej 
powszechnych incydentów nawoływania do nienawiści podczas zgromadzeń publicznych organizowanych 
przez Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) i Młodzież Wszechpolską.  

Kolejne zgromadzenie ONR i Młodzieży Wszechpolskiej zostało notyfikowane na dzień 15 sierpnia 2017 r. W 
tym dniu spodziewane są również zgromadzenia kontrdemonstrantów, którzy będą chcieli wyrazić swoje 
odmienne wobec poglądów ONR i Młodzieży Wszechpolskiej stanowisko.  

Amnesty International odnotowała, że w przeszłości (na przykład 11 listopada 2016 r., 29 kwietnia i 1 sierpnia 
2017 r.) uczestnicy zgromadzeń organizowanych przez te organizacje nawoływali do nienawiści, wznosząc 
hasła tj. "Uderz, uderz liberała!" czy  "Znajdą się kije na lewackie ryje”. Marsze ONR i Młodzieży 
Wszechpolskiej znane są także z wzywania do "ochrony Europy przed islamem", co obejmuje nawoływanie do 
przemocy wobec muzułmanów. 

Amnesty International jest zaniepokojona nieprzerwanymi doniesieniami o wzroście przestępstw z nienawiści 
przeciwko członkom grup religijnych, etnicznych i narodowych, w tym muzułmanom i członkom mniejszości 
ukraińskiej w Polsce, co wskazuje na to, że tego typu nawoływania do przemocy nie pozostają bez odzewu.  

Zgodnie z artykułem 256 Kodeksu Karnego nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość jest zabronione i karalne. 

Podżeganie do dyskryminacji jest zakazane na mocy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 
Politycznych (art. 20 ust. 2), którego Polska jest stroną.  Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji 
wszelkich from dyskryminacji rasowej  zobowiązuje państwa - strony, w tym Polskę, aby podjęły właściwe 
środki zmierzające do wykorzenienia wszelkiego podżegania do dyskryminacji rasowej, bądź też aktów 
dyskryminacji (art. 4). Wytyczne OBWE dotyczące wolności pokojowych zgromadzeń wyjaśniają, że " to czy 
zachowanie stanowi zamierzone podżeganie do przemocy jest kwestią, która musi być oceniana w oparciu o 
szczególne okoliczności. Podstawowym kryterium musi być  pojawienie się nieuchronnego zagrożenia 
przemocą" ( paragraf 96).  
  
Jako strona Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, władze Polski mają 
obowiązek zapewnić odpowiednią ochronę przed przemocą o podłożu dyskryminacyjnym. Taka ochrona 
obejmuje środki zapobiegające aktom dyskryminacji. Zgodnie z decyzją ramową UE w sprawie zwalczania 
pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych Polska jest zobowiązana 
podjąć niezbędne środki, aby "popełniane umyślnie publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści 
skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, wyznawanej religii, 
pochodzenia albo przynależności narodowej lub etnicznej podlegały karze oraz były odpowiednio badane oraz 

ścigane ".
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1 European Union's Council Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal 

law, Article 1(1)a.:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0913:EN:HTML.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0913:EN:HTML
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Amnesty International odnotowała, że podczas zgromadzeń w dniach 29 kwietnia i 1 sierpnia 2017 r. Policja 
nie interweniowała przeciwko nawoływaniom do nienawiści, których dopuszczali się uczestnicy marszów ONR 
i Młodzieży Wszechpolskiej. Z drugiej strony Policja używała siły fizycznej  i technik blokowania 
kontrdemonstrantów, którzy wyrażali antyrasistowskie i antyksenofobiczne poglądy. Kontrdemonstranci 
powiedzieli Amnesty International, że ich „przetrzymanie” przez Policję trwało około godziny i w tym czasie 
nie byli w stanie wyrazić swoich poglądów i uczestniczyć w kontrdemonstracji.  

Zgodnie z artykułem 57 Konstytucji RP każdy ma prawo do uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach. 
Wolność zgromadzeń jest również chroniona przez art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 
Politycznych oraz art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Istnieje szereg 
zasad dotyczących wolności zgromadzeń, które są szczególnie istotne w kontekście zabezpieczania 
kontrdemonstracji.

2
  Są to między innymi: 

1. Domniemanie na rzecz zgromadzenia - jako prawo podstawowe, wolność pokojowych zgromadzeń, w tym 
prawo udziału w kontrdemonstracji powinno być realizowane beż żadnych regulacji. 

2. Pozytywny obowiązek państwa - władze są zobowiązane podjąć pozytywne kroki w celu umożliwienia 
każdemu korzystania z wolności zgromadzeń. Wszelkie pokojowe zgromadzenia powinny być chronione. 

3. Legalność - wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń muszą być zgodne ze standardami i prawem 
międzynarodowym.  

4. Proporcjonalność - jakiekolwiek ograniczenia wolności pokojowych zgromadzeń muszą być proporcjonalne, 
a w pierwszej kolejności powinny być stosowane środki o najmniejszym stopniu ingerencji. 

5. Konieczność - wszelkie ograniczenia nałożone na korzystanie z wolności zgromadzeń w demokratycznym 
państwie muszą być konieczne dla ochrony bezpieczeństwa narodowego lub publicznego, porządku 
publicznego, zdrowia publicznego, moralności lub ochrony praw i wolności innych. 

6. Powiadomienie - zgodnie z prawem międzynarodowym nie ma wymogu powiadomienia organów lub 
uzyskania zgody na organizację zgromadzenia.  

Zgodnie z międzynarodowym prawem praw człowieka  władze Polski zobowiązane są do osiągnięcia 
właściwej równowagi pomiędzy wolnością pokojowych zgromadzeń a prawami, które mogą pozostawać z nią 
w konflikcie, tak jak prawo do ochrony przed przemocą o podłożu dyskryminacyjnym.  

Dlatego też Amnesty International wzywa Panią Prezydent do powstrzymania eskalacji wszelkich napięć 
podczas zgromadzeń ONR i Młodzieży Wszechpolskiej oraz do podjęcia natychmiastowych kroków 
zmierzających do przeciwdziałania nawoływaniu do nienawiści wobec jakichkolwiek grup osób, w tym 
uchodźców i migrantów, Ukraińców, Żydów oraz muzułmanów.  

Oczekując odpowiedzi Pani Prezydent na podniesione w niniejszym liście obawy, łączę wyrazy szacunku  

 
 
Draginja Nadaždin 
Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International 

                                                                        

2 Human Rights Handbook on Policing Assemblies, OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2016, str. 18-19.   


