Ba Lan ngoài cùng bên
phải: Cuộc diễu hành
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niềm tự hào đầu ên của
Bialystok có nghĩa là một ngày của niềm vui.
Sau đó nó biến thành hỗn loạn.
Nhưng đằng sau sự hào nhoáng và quyến rũ, có một mặt tối hơn cho lễ kỷ niệm
này: "Bel Bel" nổ tung từ hệ thống âm thanh không chỉ đơn giản là âm nhạc để
nhảy theo; nó ở đó để nhấn chìm những ếng la ó, ếng nổ của những quả
bom chớp nhoáng và ếng hô "những kẻ biến thái!"
Bởi vì đây không phải là sự tập hợp niềm tự hào thông thường: Đây là cuộc tuần hành bình đẳng đầu
ên tại thành phố Bialystok của Ba Lan bảo thủ sâu sắc, nơi tầm nhìn ngày càng tăng của cộng đồng
LGBTQ đã gây ra phản ứng dữ dội.
Thành phố đông bắc 298.000 nằm ở vùng vành đai Kinh thánh của Podlasie, là một thành trì của PiS
và đã trở thành đồng nghĩa với các phong trào cực hữu. "Nhiều hành vi xâm lược bài ngoại đã được
thực hiện ở Podlasie so với các khu vực khác ở Ba Lan", ông Rafal Pankowski, từ nhóm chống chủ
nghĩa cực đoan Never Again, nói với CNN.
Thị trưởng của Bialystok, Tadeusz Truskolaski, một người độc lập, rất muốn thay đổi danh ếng đó.
Không giống như một số đối tác trung tâm và cánh hữu ở Ba Lan, những người đã cố gắng cấm các
cuộc tuần hành tự hào từ thành phố của họ – Truskolaski để cho sự kiện Bialystock ến hành – bất
chấp sự chỉ trích rộng rãi từ các quan chức trong Đảng cầm quyền và Luật pháp (PiS).
Theo một nghiên cứu năm 2017 của Trung tâm nghiên cứu ý kiến công cộng Ba Lan (CBOS), hơn một
nửa người Ba Lan (55%) cho rằng đồng nh luyến ái là bất thường nhưng nên được dung thứ.
Khoảng một phần tư (24%) n rằng nó không nên được dung thứ.
Khi đất nước chuẩn bị cho một cuộc bầu cử vào mùa thu này, PiS cánh hữu đang nhắm mục êu mà
họ gọi là "hệ tư tưởng LGBT" để kích hoạt cơ sở bảo thủ của mình. Biện pháp tu từ thù địch này đã
thúc đẩy các yếu tố cực hữu trong nước.
Thông điệp bảo thủ xã hội của đảng cầm quyền cũng đã giúp nó trong các cuộc thăm dò quốc gia – nó
đã nghiền nát một liên minh của các đảng đối lập trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tháng Năm,
giành được 46% số phiếu. Các chuyên gia dự đoán một chiến thắng khác trong cuộc bầu cử vào tháng
10 và các nhà hoạt động LGBTQ đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Sự phản đối của Ba Lan được phân chia về việc có nên giải quyết vấn đề bên lề gia tăng của cộng
đồng LGBTQ của đất nước hay để phục vụ các cử tri bảo thủ xã hội.

Vào tháng Hai, thị trưởng tự do của Warsaw, ông Rafal Trzaskowski, từ Nền tảng dân sự đối lập (PO),
đã ký một tuyên bố ủng hộ quyền LGBTQ.
Nhưng chỉ vài tháng trước, đồng nghiệp PO của ông Krzysztof Zuk, thị trưởng của Lublin, đã cấm cuộc
diễu hành niềm tự hào đầu ên của thành phố, viện dẫn những lo ngại về an ninh. Cuộc tuần hành đã
diễn ra sau khi Tòa phúc thẩm của Lublin lật lại quyết định của thị trưởng.
"Vấn đề đối với PO là nếu họ nắm giữ quyền LGBTQ quá nhiều, họ có thể mất một số cử tri bảo thủ",
Volha Charnysh, trợ lý giáo sư tại Viện Công nghệ Massachuse s (MIT) giải thích.
Điều đó đã diễn ra vào thứ Bảy tuần trước. Theo Hubert Sobecki, đồng chủ tịch của tổ chức LGBT +
có trụ sở tại Warsaw, Love Does Not Loại trừ, sự kiện Bialystok là một trong 24 cuộc diễu hành như
vậy được lên kế hoạch trong năm nay tại Ba Lan – một quốc gia nơi hôn nhân đồng giới và nhận con
nuôi là bất hợp pháp, không có ghét loại tội phạm cho cộng đồng LGBTQ và liệu pháp chuyển đổi
đồng nh là hợp pháp.
Các cuộc tuần hành tự hào phản ánh sự hỗ trợ ngày càng tăng của người Ba Lan trong đô thị để tăng
quyền LGBTQ. Chúng cũng là một phản ứng thách thức đối với sự gia tăng các biện pháp tu từ đồng
nh và chuyển hóa từ các nhà lãnh đạo Công giáo Ba Lan, báo chí cánh hữu, và Đảng Luật pháp và
Công lý (PiS) cầm quyền. Vào tháng 6, hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc diễu hành niềm tự hào
của Warsaw – được cho là cuộc diễu hành niềm tự hào lớn nhất ở trung và đông Âu.
Nhưng những người tuần hành tự hào của Bialystok đã đông hơn, bốn đến một, bởi hàng ngàn người
phản đối, theo cảnh sát địa phương.
Người hâm mộ bóng đá "cực kỳ" theo chủ nghĩa dân tộc, các thành viên của các nhóm cực hữu và
những người khác đã chật cứng tuyến đường diễu hành và các công viên gần đó.
"Hãy ra khỏi thành phố này," một nhóm người cố gắng vượt qua hàng ngũ cảnh sát chống bạo động
mạnh mẽ 700 người bảo vệ những người tuần hành.
"Đây là thành phố của tôi", người quản lý cuộc diễu hành tóc màu cam Precel, 19 tuổi, hét lại, cảnh
báo những người tuần hành coi chừng những tảng đá bị người biểu nh ném.
Hàng chục người tuần hành LGBTQ đã bị tấn công vật lý trước, trong và sau cuộc diễu hành, theo
nhóm vận động chống lại Homophobia (KPH) có trụ sở tại Warsaw, người tổ chức cuộc diễu hành và
nhân chứng CNN đã nói chuyện.
Ant Ambroziak, một nhà báo từ Warsaw, nói với CNN rằng anh ta đã nhổ nước bọt và tấn công khi
anh ta truyền trực ếp cuộc biểu nh cho công việc. "Tôi có một người bạn đã bị hành hung trước
cuộc tuần hành. Anh ta bị đấm vào mặt vì anh ta (đang mặc) son môi", anh nói.
Một marcher khác đã nhổ nước bọt và đánh vào lưng, "tất cả trước mắt mẹ tôi, người bắt đầu khóc
và run rẩy", Paulina Brzoza, 28 tuổi, nói với CNN.
"Họ đang săn lùng chúng tôi", Precel, người không tuân thủ giới nh và thích họ / họ là đại từ, nói
thêm rằng họ đã bị một nhóm đàn ông nhổ nước bọt và đuổi theo.
Michal Bilewicz, người nghiên cứu tâm lý xã hội của các nhóm tại Đại học Warsaw, cho biết môi
trường chính trị xã hội của Ba Lan đã đánh bại sự đa dạng và khác biệt. "Những gì đã xảy ra vào thứ
bảy là hậu quả của ngôn ngữ chính trị và diễn ngôn nhắm vào người đồng nh", ông nói với CNN.
Theo Urszula Boublej, người phát ngôn của thị trưởng Bialystok, đã có khoảng 32 nhóm biểu nh
đăng ký vào thứ Bảy, phần lớn phản đối cuộc tuần hành tự hào.

Nó bao gồm nhóm cực hữu Thanh niên Ba Lan, lấy tên từ tổ chức thanh niên ền chiến tranh phát xít
và chống Do Thái.
Năm ngoái, người đứng đầu cũ Adam Andruszkiewicz, người đã đi học đại học ở Bialystok, gia nhập
chính phủ liên bang với tư cách là Ngoại trưởng tại Bộ Các vấn đề kỹ thuật số. Các nhà phê bình cho
rằng cuộc hẹn là một ví dụ khác về chủ nghĩa cực đoan cánh hữu của PiS, theo Pankowski. Cả PiS và
chính phủ đều từ chối yêu cầu bình luận nhiều lần từ CNN.
Đức Tổng Giám mục Bialystok Tadeusz Wojda đã nói với các giáo dân "bảo vệ các giá trị Kitô giáo"
bằng cách tham dự một buổi dã ngoại gia đình – được tổ chức bởi nguyên soái Podlasie Artur Kosicki
– hoặc một buổi cầu nguyện ngoài trời.
Kosicki, một thành viên của PiS, đã từ chối nói chuyện với CNN trong buổi dã ngoại, được hoàn thiện
với màn trình diễn pháo binh và lâu đài náo nhiệt.
Trong buổi cầu nguyện, CNN đã thấy hàng trăm người cầu nguyện, một số người quỳ gối, bên ngoài
Nhà thờ lớn Bialystok, trong đó những người tham gia đã giương cao biểu ngữ có dòng chữ: "đền
đáp cho thần và người mẹ may mắn vì tội lỗi của sự phù phép".
Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết họ đã xác định được danh nh của 104 người đã vi phạm luật tại Bialystok
"với 77 người, các hành động đã được thực hiện liên quan đến các tội ác hoặc hành vi phạm tội", nó
nói thêm
Bộ trưởng Nội vụ Elzbieta Witek, một thành viên của PiS, đã lên án bạo lực. "Các quan chức đảm bảo
an ninh bất kể ý tưởng, giá trị và niềm n được tuyên bố bởi công dân. Bất kỳ ai vi phạm pháp luật …
nên biết rằng họ có thể chịu trách nhiệm", Witek nói trên Twi er, Reuters đưa n.
Nhưng theo nghiên cứu của Chiến dịch phi lợi nhuận có trụ sở tại Warsaw chống lại Homophobia
(KPH), khoảng 90% các vụ bạo lực chống lại những người xác định là không dị nh không được báo
cáo, Miroslawa Makuchowska, người đứng đầu bộ phận chính trị tại KPH, nói với CNN.
Makuchowska, người đứng đầu bộ phận chính trị tại KPH, nói: "Những người bị tấn công không
muốn báo cáo với cảnh sát vì họ cảm thấy chính quyền không thể làm gì được. Họ bị chấn thương và
sợ phải nghe những lời xỉ vả đồng nh".
Precel, người đã chơi đùa với ý tưởng rời khỏi Bialystok, cho biết các cuộc tấn công tại cuộc diễu
hành Pride có thể đã thúc đẩy quyết định đó: "Tôi sinh ra ở đây, và bây giờ tôi đang học ở đây, nhưng
bây giờ tôi không biết nó sẽ như thế nào trong tương lai.
"Tôi không thực sự cảm thấy an toàn ở Bialystok."
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