"Polska dla wszystkich" - kilkanaście
organizacji z Krakowa przejdzie we
wspólnym pokojowym marszu
an, 13 grudnia 2019

Antyrasistowskie stowarzyszenie Nigdy Więcej, fundacja Równość.org oraz Queerowy Maj organizujące
w mieście Marsz Równości, lewicowa Kuźnica oraz reprezentacje partii politycznych: PO, Zielonych i
Razem oraz Nowoczesnej - członkowie kilkunastu organizacji z Krakowa przejdą w niedzielnym
marszu, by powiedzieć "nie" podżeganiu do nienawiści w życiu publicznym.
"Chcemy Polski, w której każdy będzie czuł się u siebie. Nie ma ludzi gorszych i lepszych, Polska jest dla wszystkich!" apelują członkowie organizacji i partii politycznych, którzy po raz trzeci przejdą ulicami Krakowa.
Partie i stowarzyszenia razem
Organizowany przez nich od 2016 r. Marsz Antyfaszystowski to ich wyraz niezgody na szerzącą się nienawiść w życiu
publicznym. W jego organizację włączyli się członkowie: antyfaszystowskiego stowarzyszenia Nigdy Więcej, Kuźnicy i
Inicjatywy Polskiej, małopolskiego oddziału KOD, a także walczący z dyskryminacją osób nieheteronormatywnych
członkowie fundacji Równośc.org, Queerowego Maja i federacji Znaki Równości. Do akcji przyłączyły się także partie
polityczne: Platforma Obywatelska i Nowoczesna, Razem, Wiosna, partia Zieloni i SLD.
Antyfaszystowski marsz w rocznicę śmierci Narutowicza
Manifestanci wyruszą spod Barbakanu w niedzielę, 15 grudnia o godz. 13. Następnie przejdą ulicami: Floriańską na Rynek
Główny i dalej: ul. Szewską oraz Plantami pod Collegium Novum.
Data marszu nie jest przypadkowa. 16 grudnia 1922 r. zamordowany został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Gabriel Narutowicz.
– Historycy uważają, że do zamachu pojedynczego fanatyka przyczyniła się nienawiść do nowo wybranego prezydenta
rozpętana przez partie endeckie, które tym wyborem zostały zaskoczone i chciały, by Narutowicz ustąpił z urzędu
prezydenta. Gdyby nie histeria endeckich polityków i nagonka nacjonalistycznych dziennikarzy, gdyby nie słowa
prawicowych autorytetów, w tym gen. Józefa Hallera – „Usunąć tę zawadę”, może Eligiusz Niewiadomski nie
zdecydowałby się strzelać do Gabriela Narutowicza. Gdyby nie szczucie tłumów przeciw Narutowiczowi, że został
wybrany głosami Żydów i mniejszości, może nie doszłoby do zamachu – mówiła w ubiegłym roku prof. Anna
Niżegorodcew z UJ.
Dzień przed wyruszeniem marszu, w sobotę, 14 grudnia odbędzie się wspólne malowanie transparentów. Chętnych
członkowie KOD-u zapraszają do swojego biura przy ul. Kościuszki 74/13 w godzinach 12-14.
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