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Przedmiotem oskarżeń są koszulki z hasłem „Wilno na rowerach bez pedałów”, które mieli na sobie
uczestnicy XV Rodzinnego Zlotu Turystycznego AWPL-ZPL.

,,Chcemy wyrazić nasze poważne zaniepokojenie treścią niektórych haseł propagowanych w trakcie
realizacji imprez towarzyszących Zlotowi. Na koszulkach osób uczestniczących w Zlocie pojawiło się
hasło: „Wilno na rowerach bez pedałów”. Kontekst w jakim użyte zostało słowo „pedały” przemawia za
uznaniem, że hasło to odnosiło się do osób o orientacji homoseksualnej. W powszechnym odbiorze
słowo „pedał” jest zaś wysoce obraźliwym określeniem osoby homoseksualnej” – napisano w
oświadczeniu KPH powołując się na portal l24.lt.

Pismo skierowano do prezesa ZPL Michała Mackiewicza, przewodniczącego AWPL Waldemara
Tomaszewskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Mackiewicz w rozmowie z naszym portalem oświadczył, że nie rozumie istoty problemu. ,,Mamy
demokrację, mamy wolność i są rowery bez pedałów. Pedał, to jest część roweru. Rozumiem tylko to
pojęcie. Rower może być bez pedałów, napędzany silnikiem – nie wiem. Ma być demokracja, każdy
pisze, co chce. A czy komuś się coś nie podoba? Może być rower bez pedałów. Chodzi o to, żeby
rower był współczesny. Może o to chodziło? Słyszałem, że to był pomysł radnych miasta Wilna. To oni
muszą komentować” – podkreślił prezes ZPL.

W piśmie ponadto KPH ustosunkowało się do wypowiedzi Tomaszewskiego na antenie Radia ”Znad
Wilii”: „Jak w Wilnie wygrają liberałowie, to będą niebieskie ludziki, z rosyjska ,,gołubyje”.

Waldemar Tomaszewski: Jak w Wilnie wygrają liberałowie, to będą niebieskie ludziki

,,Słowo „gołubyje”, pochodzące z języka rosyjskiego, jest również wykorzystywane jako obraźliwe
określenie osoby o orientacji homoseksualnej. Z pewnością duże zastrzeżenie budzi jego używanie w
publicznych wypowiedziach osób sprawujących poważne funkcje publiczne” – napisano w
oświadczeniu.

Przewodniczący AWPL w rozmowie z zw.lt powiedział, że nie ma nic do powiedzenia w sprawie
koszulek. „Naprawdę nie muszę dbać o to, żeby wszyscy chodzili w jednakowych koszulkach.
Człowiek jest wolny i nosi takie koszulki, jakie mu pasują” – powiedział Tomaszewski. Europoseł
podkreślił, że pisma nie otrzymał, ale sprawy komentować również nie zamierza. „Na świecie dziennie
wydaje się milion oświadczeń. Mamy dużo roboty i nie będziemy zajmowali się różnymi
oświadczeniami” – dodał europoseł.

Całość oświadczenia znajduje się tutaj.

Kampania Przeciw Homofobii – ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca od 11 września
2001. Stowarzyszenie zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową w polskim społeczeństwie, organizowaniem akcji mających na celu
przeciwdziałanie homofobii, transfobii oraz walką o prawa osób LGBT.
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