Warszawa, 22.01.2018 r.

MONIKA WIELICHOWSKA
POSEŁ NA SEJM RP

Szanowny Pan
JOACHIM BRUDZIŃSKI
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

INTERPELACJA
w sprawie: przyzwolenia i tolerancji rządu PIS na nasilającą się falę nienawiści, ksenofobii i nazizmu
Szanowny Panie Ministrze,
„Superwizjer” TVN przedstawił szokujący reportaż, w którym Polacy
przebrani w mundury SS i Wehrmachtu składali hołd Adolfowi Hitlerowi w rocznicę jego urodzin.
Dziennikarze przeniknęli do środowiska neonazistów, którzy otwarcie przedstawiają swoje
przekonania na tajnych zlotach, w otoczeniu wszechobecnej swastyki, pod której symbolem
wymordowano w Polsce miliony ludzi.
Ukrytą kamerą zarejestrowano, jak w mundurach Wehrmachtu i przy płonącej swastyce
neonaziści wznoszą toast za Adolfa Hitlera. W jednej organizacji z neonazistami jest asystent jednego
z posłów.
Niewiarygodne, że w Polsce, Polsce udręczonej II Wojną Światową, w Polsce która została
zniszczona w każdej materii, w Polsce, która ma okrutny i wstrząsający wymiar tragedii ludzkiej - ludzie
mogą zakładać nazistowskie mundury, mogą bezkarnie wykrzykiwać "sieg heil!", unosząc ramiona w
tak bardzo znienawidzonym przez nas geście.
To wstrząsające, jak bardzo te osoby kpią sobie z tragedii naszych przodków, naszego kraju. To
przerażające i niedopuszczalne. Takie postępowanie nie ma żadnego wytłumaczenia, nie ma żadnego
parasola ochronnego dla takich osób i ich zachowań.
Osoby oddające hołd Adolfowi Hitlerowi należą do organizacji, która w listopadzie 2017 roku
wieszała na szubienicach zdjęcia europosłów, a prokuratura nie widziała w tym nic zdrożnego.
To ci sami ludzie, którzy maszerują w kominiarkach z racami, z falangami po ulicach miast, to
ci sami ludzie, którzy budują nienawiść, ksenofobię i rasizm. To palenie kukły Żyda, to pobita
ciemnoskóra dziewczynka....to ciche przyzwolenie rządzących.
Od ponad dwóch lat obserwujemy w Polsce narastającą falę nienawiści, ksenofobii i faszyzmu
i nazizmu w Polsce. Dziś rządzący po raz kolejny mają czarno na białym pokazane przestępstwa. Jeśli
Rząd nie podejmie odpowiednich działań w tej sprawie, otwarcie stanie się współodpowiedzialny za
odradzający się faszyzm i nazizm w Polsce.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie natychmiastowe działania podjął Pan Minister po zapoznaniu się z materiałem,
przedstawiającym polskich neonazistów w mundurach SS, składających hołd Adolfowi Hitlerowi?
2. Jak Rząd zareaguje na przedstawiony reportaż? Czy po raz kolejny nie zrobi nic, stając się
współodpowiedzialnym za odradzający się faszyzm i nazizm w Polsce?
3. W jaki sposób ukarane zostaną osoby, które otwarcie drwią z naszych przodków i ich poświęcenia
dla nas, dla Polski?

4. Dlaczego 27 kwietnia 2016 r. rząd PIS zlikwidował Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji
Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji? To była również komórka monitorująca nazistów.
5. Dlaczego Prokuratura podległa ministrowi Ziobrze wycofuje sprawy z Sądu i umarza postępowania
ludziom, którzy promują nienawiść, ksenofobię i nazizm?
6. Dlaczego do dziś nie ma zatrzymanych, nie ma postawionych zarzutów po tzw. Marszu
Niepodległości? Dlaczego Wojewoda z PIS wydał zgodę na cykliczność tzw. Marszu Niepodległości?
7. Dlaczego do dziś Rząd PIS nie odpowiedział na moje pytania zawarte w interpelacji (nr 17896)
dotyczącej braku reakcji na aparatu państwa na nawoływanie do zbrodni zabójstwa (szubienice w
Katowicach), która została złożona 1 grudnia 2017 roku?
8. Dlaczego do dziś nie ma zatrzymanych, nie ma postawionych zarzutów po postawieniu szubienic w
centrum Katowic?
9. Panie Ministrze, czy teraz, po tych bulwersujących Polaków wydarzeniach delegalizacja tych
organizacji stanie się dla Rządu priorytetem?
10. Co przez dwa lata rząd PIS, a w szczególności Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w
temacie narastającej fali nienawiści, ksenofobii, braku tolerancji i faszyzmu zrobił, aby walczyć z tymi
zjawiskami?
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