
Manifest 10. Wrocławskiego Marszu Równości WSPÓLNIE W IMIĘ MIŁOŚCI 

My, społeczność osób LGBT+ mieszkających we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Polce i Europie, jako 

lesbijki, geje, osoby biseksualne, transsekualne, tożsamości niebinarne i queerowe, wsparci przez 

sojuszników i sojuszniczki, naszych przyjaciół i rodziny, żądamy realizacji poniższych postulatów. 

10 postulatów na 10. Wrocławski Marsz Równości: 

1. Szerokiego i efektywnego realizowania założeń Karty Różnorodności, podpisanej przez 

Prezydenta Miasta w 2017 roku; 

2. Skutecznego przeciwdziałania mowie nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami; 

3. Stanowczego reagowania na wszelkie przejawy homofobii, ksenofobii, rasizmu w przestrzeni 

publicznej; 

4. Małżeństw i związków partnerskich dostępnych dla wszystkich niezależnie od płci; 

5. Ułatwienia procedur prawnych i medycznych w procesie uzgodnienia płci dla osób trans; 

6. Wprowadzenia rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej do wszystkich szkół; 

7. Większej dostępności do kultury i życia publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i 

wykluczonych ekonomicznie; 

8. Otwarcia miasta i regionu na osoby z doświadczeniami uchodźczymi, Dolny Śląsk przyjaznym 

domem dla wszystkich bez względu na pochodzenie, płeć, tożsamość, wyznanie; 

9. Bezwzględnego potępiania środowisk faszystowskich, neonazistowskich i nacjonalistycznych; 

10. Budowania wspólnoty opartej na szacunku! 

W 100-lecie uzyskania przed Polskę niepodległości przypominamy także o zwycięstwie kobiet, które w 

1918 roku uzyskały prawa wyborcze. Mając w pamięci ich upór w walce prawa, wzywamy do 

solidarności środowisk prodemokratycznych i obywatelskich, by nie ustawać w obronie godności i 

walce o poszanowanie podstawowych praw człowieka. Stojąc ramię w ramię będziemy siłą, która da 

odpór nienawiści, zalewającej nas ze strony rządu, hierarchów Kościoła Katolickiego i radykalnie 

prawicowej ideologii.  

W tym roku Marsz Równości przejdzie ulicami Wrocławia po raz 10. W ciągu ostatniej dekady sytuacja 

polskiej społeczności LGBT+ od strony prawnej nie uległa wielkiej zmianie. Choć wciąż manifestujemy 

te same postulaty, to dziś wiemy, że osób solidarnych z naszą sprawą jest z roku na rok coraz więcej. 

W pierwszym Wrocławskim Marszu Równości wzięło udział około 300 osób - głównie aktywistów i 

aktywistek z całej Polski. Ostatni marsz w październiku 2017 zgromadził na Placu Wolności tłum ponad 

3 000 osób. Czujemy, że wzrastamy i dziękujemy wszystkim osobom, które są i będą razem z nami 

walczyć o równość i różnorodność. Dlatego 6. października spotykamy się na 10. Wrocławskim Marszu 

Równości by stanąć wspólnie w imię miłości.  

Marsz Równości idzie dalej! 


