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Manifestacja przeszła przez Kraków.
Uczestnicy skandowali "nie ma
uchodźców, są ludzie" [ZDJĘCIA]
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"Stop torturom na granicy" - pod takim hasłem przeszła przez Kraków manifestacja w
niedzielę. Uczestniczy marszu chcieli wyrazić w ten sposób swoje wsparcie dla
migrantów przebywających na granicy polsko-białoruskiej. Podobna manifestacja
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przeszła ulicami Warszawy.
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Manifestacja rozpoczęła się pod Wieżą Ratuszową na Rynku Głównym, potem jej
uczestnicy przeszli pod biuro PiS przy ul. Retoryka, gdzie kredą rysowali na chodniku
domki i hasła manifestacji.
Pogoda

- Życie kolejnych kilkuset osób, które próbują wydostać się z przygranicznych lasów,
jest zagrożone. Są wśród nich małe dzieci! To uchodźcy i uchodźczynie z Iraku,
Afganistanu, Syrii, Turcji i innych krajów, w których grożą im wojna, prześladowania i
przemoc -podkreślali organizatorzy manifestacji. - Życie i zdrowie tych osób to nasza
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odpowiedzialność - dodali.
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Ulicami Warszawy przeszła manifestacja. "Stop torturom!"[ZDJĘCIA]
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- Walczymy o każdą godzinę życia tych ludzi - mówili. - Ponad podziałami i ponad
poglądami mówimy, że łamane jest prawo. Każdy, kto wkroczy na terytorium naszego
kraju, bez znaczenia czy jest w rowie, lesie czy na rozstaju dróg, zgodnie z konwencją
genewską ma prawo poprosić o międzynarodową ochronę - przekonywali.
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Aktywiści mówili, że osoby, które pomagają uchodźcom na granicy spotykają się z
olbrzymim hejtem. Zebrani na Rynku dziękowali za działania zaangażowanym w akcję,
skandując: "dziękujemy".
Myśliwi jednak nie zrobią odstrzału w strefie stanu wyjątkowego? Oświadczenie
Uczestnicy przyszli z transparentami: "Człowiek nie jest rzeczą", "stop łamaniu praw
człowieka", "zburz mur w głowie, otwórz serce", "nie ma uchodźców, są ludzie".
Skandowali także "solidarność naszą bronią".
Zanim demonstranci opuścili Rynek, pojawił się na nim marsz środowisk prawicowych,
którego uczestnicy modlili się i śpiewali. Przez chwilę solidaryzujący się z uchodźcami
krzyczeli do nich: "Jezus Chrystus był uchodźcą" i "Gdzie jest wasze człowieczeństwo?!".
Dziennikarze odsunięci od granicy. Zakaz może być bezterminowy
Według policji manifestacje przebiegły spokojnie, nie podjęto żadnych interwencji.
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