Buổi dã ngoại có lâu đài náo nhiệt, nhạc sĩ dân gian và trung đoàn quân đội địa phương trưng bày pháo binh của nó.
CNN đã tiếp cận Kosicki, người đến từ PiS, để phỏng vấn, nhưng anh đã từ chối. PiS và chính phủ cũng bỏ qua các
yêu cầu bình luận lặp đi lặp lại của CNN.
Vài phút sau, nhiều tiếng nổ lóe lên đã được nghe thấy ở khoảng cách gần, được đặt ra bởi các nhóm cực hữu bên
ngoài khu phức hợp khi họ cố gắng ngăn chặn những người tuần hành tự hào tiến xa hơn.
Cuộc tuần hành kết thúc ngay sau 5 giờ chiều giờ địa phương, sau khi cảnh sát triển khai lựu đạn gây choáng và bình
xịt hơi cay để giải tỏa những người biểu tình cực hữu.
Một số người tuần hành tự hào đã được nhìn thấy loại bỏ trang điểm của họ, giấu cờ cầu vồng của họ và xóa sạch
long lanh; họ nói với CNN rằng đó là một nỗ lực để hòa nhập với người đi bộ và rời khỏi trung tâm thành phố một
cách an toàn.
Đẩy lùi chống lại bình đẳng
Nhiều người Ba Lan ở các trung tâm đô thị của đất nước ủng hộ việc thúc đẩy nhiều quyền LGBTQ hơn, với Warsaw
tổ chức cuộc diễu hành niềm tự hào lớn nhất vào đầu tháng 6.
Nhưng đã có sự phản kháng ở nơi khác đối với khả năng hiển thị ngày càng tăng của cộng đồng ở một quốc gia nơi
hôn nhân và nhận con nuôi đồng giới là bất hợp pháp và các cuộc tấn công chống LGBTQ không bị coi là tội ác đáng
ghét.
Trong cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào tháng 10, lãnh đạo đảng PiS Jaroslaw Kaczynski đã đóng khung cho sự ủng
hộ của phe đối lập để bình đẳng hơn như là một "cuộc tấn công vào gia đình", gọi quyền LGBTQ là "mối đe dọa" ở
đất nước Công giáo sùng đạo.
"Tôi nghĩ rằng cách một số chính trị gia của đảng này nói công khai về các vấn đề LGBT (Q) đã khiến những người
khác ở Ba Lan bớt sợ sử dụng ngôn từ kích động thù địch", nhà hoạt động vì quyền đồng tính địa phương Joanna
Gluszek, 28 tuổi, người đồng tổ chức tuần hành của Bialystok nói với CNN.
Các nhà phê bình nói rằng chiến thuật này giúp tập hợp nhiều cơ sở tôn giáo và nông thôn hơn. "Tất cả các dấu hiệu
cho thấy Kaczynski sẽ tiếp tục với chiến lược tế thần, song hành với nhà thờ Công giáo Ba Lan đã biến cộng đồng
LGBTQ trở thành kẻ thù lớn nhất của họ", Miroslawa Makuchowska, người đứng đầu bộ phận chính trị của Ba Lan
nói Nhóm vận động Chiến dịch chống lại Homophobia.
Môi trường đã nổi lên các phương tiện truyền thông cánh hữu và các tổ chức cực hữu. Tuần này, ấn phẩm hàng tuần
cánh hữu Gazeta Polska đã công bố kế hoạch phân phối nhãn dán tuyên bố "vùng không có LGBT" cho độc giả.
Người đóng thế đã thu hút sự lên án rộng rãi trong và ngoài nước.
Chiến dịch phi lợi nhuận có trụ sở tại Warsaw chống lại Homophobia (KPH) nói với CNN rằng hơn 30 hội đồng đã
tuyên bố họ không có "ý thức hệ LGBT" trong vài tháng qua – để đáp lại thị trưởng tự do của Warsaw, ông Rafal
Trzaskowski, từ Nền tảng dân sự đối lập của Warsaw (PO) ), ký một tuyên bố hỗ trợ quyền LGBTQ.
Tại Bialystok, các tờ rơi được đặt ẩn danh quanh thành phố trước cuộc tuần hành nói rằng đường phố sẽ bị "nhiễm vi
khuẩn LGBT" vào thứ Bảy.
"Mặc dù cuộc tuần hành phải đối mặt với những trở ngại … Tôi hy vọng đó là một khởi đầu của một suy nghĩ mới ở
đây", Gluszek nói trong một tin nhắn văn bản sau cuộc tuần hành. "Những người tham gia (diễu hành), chủ yếu là
công dân Bialystok, đã không để nỗi sợ vượt qua họ và cho thấy họ không sợ hãi."
CNN Muhammad Dawish đã đóng góp cho báo cáo này.
Nguồn CNN
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