
Human Rights Campaign potępia wizytę Prezydenta Polski w Białym Domu 

 
Prezydent Polski Andrzej Duda odwiedzi w tym tygodniu Biały Dom w celu wzmocnienia swojej strategii 
wyborczej wymierzonej przeciwko osobom LGBTQ 
 
The Human Rights Campaign Foundation (HRC), największa amerykańska organizacja działająca na 
rzecz praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz queer, potępia zbliżającą się wizytę 
Prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, która ma odbyć się jeszcze przez niedzielnymi wyborami 
prezydenckimi w Polsce.  
 
 “Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu w przeddzień wyborów prezydenckich jest 
niedwuznaczną i ewidentną próbą wykorzystania w kampanii retoryki anty-LGBTQ uprawianej przez 
Donalda Trumpa” – uważa Prezes HRC Alphonso David. „Zamiast wychodzić ze skutecznymi 
rozwiązaniami dla problemów z którymi mierzy się Polska, zwłaszcza w sytuacji światowego kryzysu 
spowodowanego przez COVID-19, Duda próbuje wzmocnić swoją pozycję wykorzystując strategię 
szkalowania osób LGBTQ. Jest to nikczemna, manipulacyjna i niebezpieczna taktyka wyborcza, która 
zagraża życiu, wolności i godności osób LGBTQ w Polsce. Wspierając Dudę w strategii anty-LGBTQ 
Prezydent Trump po raz kolejny pokazuje swoją niechęć skierowaną do społeczności LGBTQ, zarówno 
w Stanach Zjednoczonych, jak i zagranicą. Rozliczymy go za to już w listopadzie”. 
W ostatnim czasie Duda nie tylko dopuścił się wygłoszenia dehumanizującego i absurdalnego 
stwierdzenia nazywając osoby LGBTQ ideologią bardziej szkodliwą od komunizmu - wraz z partią 
rządzącą PiS zobowiązał się także nie dopuścić do ustanowienia równości małżeńskiej, uniemożliwić 
parom jednopłciowym adopcję dzieci i zakazać edukacji poruszającej tematykę LGBTQ. Zarówno rząd 
jak i Prezydent nie wyrazili żadnego sprzeciwu podczas gdy poszczególne gminy i miasta Polski 
deklarowały się jako tzw. „strefy anty-LGBT”.  
  
HRC jest zaniepokojona wzrostem nastrojów i działań anty-LGBTQ w Polsce w ciągu ostatniego roku, 
w okresie poprzedzającym październikowe wybory parlamentarne oraz przez wyborami prezydenckimi, 
które odbędą się 28 czerwca. W ramach programu Global Partnerships współpracujemy z KPH oraz 
innymi organizacjami w Polsce, pomagając wypracować strategię wzmacniania równości w Polsce. 
  
The Human Rights Campaign Foundation to największa amerykańska organizacja prawnoczłowiecza 
działająca na rzecz równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer. Wizją HRC 
jest świat, w którym osoby LGBTQ traktowane są jako pełnoprawni członkowie i członkinie 
społeczeństwa, w domu, pracy i w każdej społeczności.  
 


