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 Лидер пољске владајуће странке Право и Правда Јарослав Качињски пожалио се на
предизборном митингу у Збучињу да у Европској унији (ЕУ) не могу да се укину права
ЛГБТ мањинама, а оптужио је и пољске судове да су под утицајем ЛГБТ идеологије зато
што укидају забране ЛГБТ маршева равноправности у пољским градовима.

  

  „Проблем је то што када би зависило од мене, било би јасно. Мој брат, Варшављанин,
Лех Качињски када је био градоначелник Варшаве то је забранио. Али ту је питање
прописа Европске уније. И укидају нам забране. И (пољски) судови нам забране укидају
јер су генерално под утицајем те идеологије“, одговорио је Качињски на питање на
митингу шта намерава да ради са тзв. маршевима равноправности.   

Лидер пољских конзервативаца на питање из масе када ће у Пољској бити уведени
такви закони да „они у бојама дуге“, иначе симболу ЛГБТ борбе против дискриминације,
престану да имају више права, одговорио је да се у ЕУ то не може, јавља данас пољска
приватна телевизија ТВН24 са недељног митинга у том граду на истоку Пољске.

  

Качињски је обећао окупљеним присталицама да се против маршева равноправности
треба борити мирно, другачије, ограничавајући их.

  

„Треба другачије, мирно да се то ограничи. На такав начин да не уништава пољску
културу, пољску цркву. И за то ћемо се борити“, казао је Качињски.
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ЛГБТ мањине постају пред парламентарне изборе 13. октобра централна тема
предизборне кампање, попут баука избеглица и миграната који су у јеку миграцијске
кризе у јесен 2015. године изнели на власт конзервативце Јарослава Качињског и
засениле су велике афере попут скандала када је оставку морао да поднесе председник
доњег дома пољског парламента Марек Кухћињски јер је владине авионе претворио у
луксузан бесплатни такси из Варшаве у родни Жешов на југу Пољске. Тај „Ер
Кухћињски“, како су га назвали медији, возао је бесплатно његову породицу и пријатеље
из владајуће странке.

  

Право и Правда сада пригодно предизборне митинге организује као „породичне
пикнике“ на којима обећава Пољацима да ће, као што их је заштитила од избеглица,
заштити од болести, као што је, како кажу, ЛГБТ идеологија и родна равноправност,
болести којима, по речима Качињског, ЕУ настоји да зарази Пољску.

  
  

Треба другачије, мирно да се то ограничи. На такав начин да не уништава пољску
културу, пољску цркву. И за то ћемо се борити

    

„Хвала нашим женама, нашим господарицама домова, госпођама Пољске, нашим женама
за то што чувају огњишта, што чувају вредности тако блиске срцу сваког Пољака.
Захвални смо за то“, казао је у недељу на предизборном пикнику конзервативаца у
Остшешову на западу Пољске премијер Матеуш Моравјецки.

  

Пољски премијер обећао је да ће Право и Правда остати на стражи традиционалних
вредности, какве заступају удружења сеоских домаћица које су га у Остшешову
дочекале, а као зидине тврђаве стајаће, како је изјавио Моравјецки, против „идеолошких
каприца и револуција у моралу у друштву“.

  

У предизборну кампању позивима на борбу против „ЛГБТ заразе“ и ЛГБТ маршева
равноправности укључио се активно и део великодостојника Пољске католичке цркве,
по закону одвојене од државе, на челу са краковским митрополитом надбискупом
Мареком Јендрашевским који је пре недељу дана изазвао скандал изјавом да је црвену
заразу – комунисте сада заменила „зараза у бојама дуге“.
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Пошто је добио подршку за борбу против ЛГБТ идеологије од пољских званичника,
између осталих и од председника Анџеја Дуде, надбискуп Јендрашевски је на крају
ходочашћа верника из Кракова у најзначајаније пољско католичко светилиште у месту
Ченстохова на западу Пољске, пред 8.500 верника позвао синоћ Пољаке на борбу
против ЛГБТ идеологије и родне равноправности.

  

„Не будите конформисте и будите будни. Будни да одлучно одбаците ону антрополошку
грешку која нам прети у облику две врло опасне идеологије: родне равноправности и
ЛГБТ. Хвала вам за молитве пред смртоносном претњом за нашу домовину и пољски
народ који се од извесног времена налази под огромним притиском идеологија родне
равноправности и ЛГБТ“, казао је синоћ надбискуп верницима на крају ходочашћа, јавља
лист Газета виборча.

  

(Бета)
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