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w sprawie przyzwolenia i tolerancji rządu PIS na nasilającą się falę nienawiści, ksenofobii i nazizmu
Szanowny Panie Premierze,
„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.
To pokłosie niedostrzegania przez rząd PIS rasistowskich haseł na manifestacjach, umarzania
spraw przeciwko neonazistom, bagatelizowanie szubienic, haseł, symboli, rac, zakrytych twarzy
kominiarkami.
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.
Panie Premierze, czy ma Pan świadomość, że jeśli Rząd nie podejmie odpowiednich działań w tej
sprawie, otwarcie stanie się współodpowiedzialny za odradzający się faszyzm i nazizm w Polsce?
Panie Premierze,
1. Jakie natychmiastowe działania podjął Rząd, na którego czele Pan stoi 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 otwarcie
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 Wojewoda z PIS wydał zgodę na cykliczność tzw. Marszu Niepodległości 11 listopada w
Warszawie? Marszu, który w ocenie przedstawicieli rządu PIS, był wydarzeniem rodzinnym,
sympatycznym i dalekim od jakichkolwiek ekstremów. Choć w tym Marszu, maszerowali członkowie
neofaszystowskich i rasistowskich grup m.in. ze Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii.
Czy Pan, Premierze wie, że za sprawą tej manifestacji, Polska znowu znalazła się w centrum
zainteresowania zagranicznych mediów. O Marszu Niepodległości informowały media z całego świata.
I niestety nie były to doniesienia, z których moglibyśmy być dumni. Media rozpisywały się o
"nacjonalistycznym marszu", "rasistowskich i ksenofobicznych sloganach", "nawoływaniu do dominacji
białej rasy". MSZ Izraela nazwało sobotni marsz "niebezpiecznym" i podkreśliło, że zorganizowały go
"elementy ekstremistyczne i rasistowskie". Korespondent ABC News John Longman wrażenia z Marszu
Niepodległości zrelacjonował następująco: "To nie wyglądało jak obchody, tylko jak agresywne
wezwanie na wojnę". Portal amerykańskiej stacji CNN tak opisał marsz: "Protestujący nacjonaliści
zakłócili obchody polskiego Święta Niepodległości".
A wszystko to w mieście, które dotkliwie poznało skutki działania faszyzmu.
Z jednej strony tzw. Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem "My chcemy Boga". Z drugiej strony
uczestnicy marszu nieśli transparenty, które łamią prawo, z napisami: Biała Europa, Śmierć wrogom
ojczyzny, były widoczne również znaki krzyża celtyckiego i neofaszystowskie symbole. Skandowane
były okrzyki pełne nienawiści do obcych, eksponowane symbole nacjonalistyczne i rasistowskie - krzyż
celtycki jest już stałym emblematem.
Panie Premierze, nie może być przyzwolenia na faszyzm, ksenofobię, antysemityzm i separatystów
rasowych. Niestety politycy PiS, przedstawiciele Pana rządu ignorują, lekceważą i umniejszają
znaczenie haseł rasistowskich i ksenofobicznych, które pojawiły się na Marszu Niepodległości 11
listopada br. Na konferencji zaraz po marszu Minister Błaszak stwierdził, że haseł takich „osobiście ich
nie widział”. TVP z kolei skwitowała, że był to „piękny marsz patriotów”.
Panie Premierze, kiedyś łamiącym Konstytucję stawiano zarzuty, dziś stawia się ich za wzór.
Czy Pan wie, że podczas Marszu uczestnicy wykazali się niebywałą agresją wobec kobiet, aktywistek
Obywateli RP i Warszawskiego Strajku Kobiet? Kobietom wyrwano baner i podarto go na strzępy,
zostały oplute, szarpano je, deptano i kopano, jedna z aktywistek uderzyła głową o asfalt.
Marsz Niepodległości dzięki Wojewodzie z PIS ma przywilej jako „cykliczny”. Tymczasem marsze
przebiegają w sposób hańbiący Polskę, Polaków i uwłaczający Pamięć Powstańców.
Panie Premierze,
7. Jak Pan Premier odniesie się do faktu, że hasła faszystowskie głoszono w mieście, które tak dotkliwie
poznało skutki działania faszyzmu? Jakie kroki Pan podjął, aby nigdy więcej nie dopuścić do takich
wydarzeń.
8. Jak Policja reagowała, kiedy wznoszono hasła rasistowskie?
9. Jak Policja zadbała o bezpieczeństwo protestujących przeciw faszyzmowi?
10. Czy osoby, które niosły transparenty z symboliką neofaszystowską zostały wylegitymowane przez
Policję?

11. Wobec ilu osób, których zachowanie podczas marszu mogło stanowić przestępstwo lub
wykroczenie, zostały podjęte działania takie jak: wylegitymowanie, zatrzymanie, nałożenie grzywny w
drodze mandatu karnego, podjęcie innych czynności w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo? Jaki
jest stan tych postępowań?
12. Dlaczego podczas marszu Policja nie zareagowała na faszystowskie transparenty?
13. Czy osoby odpowiedzialne za eksponowanie skandalicznych, rasistowskich haseł zostały ukarane?
14. Czy organizatorzy marszu zostali ukarani za swoje wypowiedzi, za promowanie rasistowskich i
faszystowskich haseł, za łamanie Konstytucji?
15. Jakie czynności podjęli funkcjonariusze Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
marszu, którzy prezentowali hasła antyfaszystowskie i przeciwko którym skierowane zostały
agresywne zachowania innych uczestników marszu?
16. Czy Pan Premier po tych wydarzeniach uruchomił procedurę delegalizacji ONR?
17. Jaka była rzeczywista podstawa zatrzymania ok. 50 uczestników pikiety antyfaszystowskiej i
przewiezienia tych osób do jednostki Policji?
18. Jak długo trwało faktyczne pozbawienie wolności osób przewiezionych do jednostki Policji?
19. Czy zostały sporządzone protokoły zatrzymania uczestników pikiety antyfaszystowskiej?
20. Jakie czynności zostały przeprowadzone z zatrzymanymi?
21. Czy zatrzymanym umożliwiono kontakt z adwokatem lub radcą prawnym oraz czy ktokolwiek złożył
zażalenie na zatrzymanie?
22. Czy wobec którejkolwiek z zatrzymanych osób prowadzone jest postępowanie w sprawie o
wykroczenie lub postępowanie karne a jeśli tak – jaka została przyjęta kwalifikacja czynów i jaki jest
stan tych postępowań?
23. Czy Pan Premier wystąpi do wojewody mazowieckiego o uchylenie cykliczności tzw. Marszu
Niepodległości?
24. Czy Pan Premier, wystąpi do Prokuratora Krajowego o delegalizację stowarzyszenia Marsz
Wolności?
25. Czy Pan Premier wystąpi do Prezydenta o usunięcie z Narodowego Komitetu Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP - Stowarzyszenia Marsz Niepodległości?
Panie Premierze,
26. Dlaczego rząd PIS nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania zawarte w interpelacji (nr 17896)
dotyczącej braku reakcji aparatu państwa na nawoływanie do zbrodni zabójstwa (szubienice w
Katowicach), która została przeze mnie złożona 1 grudnia 2017 roku?
27. Dlaczego Policja nie zareagowała na nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa?
28. Dlaczego Policja nie przystąpiła do natychmiastowej interwencji?
29. Dlaczego Policja nie wylegitymowała i nie ustaliła sprawców przestępstwa?
30. Dlaczego Policja nie zatrzymała 76 narodowców łamiących prawo?
31. Dlaczego Prokuratura nie podjęła śledztwa natychmiast po zdarzeniu?
32. Dlaczego reakcja była spóźniona o 4 dni?
33. Dlaczego Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie a nie przeciwko osobom, które popełniły
przestępstwo? Skoro istotą państwa prawa jest równość wszystkich wobec prawa, również wszystkich
protestujących, to dlaczego aparat państwa legitymizuje, wywozi na komisariaty, szykanuje,
przesłuchuje, karze i prześladuje obywateli protestujących przeciwko obecnej władzy?
34. Dlaczego aparat państwa stawia zarzuty obywatelom, którym z władzą nie jest po drodze za
przeszkadzanie hałasem, za posiadanie bannerów typu „Precz z faszyzmem”, za posiadanie białej róży,
a nie stawia zarzutów za przestępstwa związane z faszyzmem, z nienawiścią, z nawoływaniem do
popełnienia zabójstwa?
35. Czy ktokolwiek z rządu wystąpił z wnioskiem o delegalizację organizacji biorących udział w tym
wydarzeniu łamiącym prawo? Czy Pan jako Premier zajmie się delegalizacją ?
Panie Premierze, powyższe pytania zadałam 1 grudnia 2017 roku. Do dziś pozostają bez odpowiedzi
i bez odpowiednich reakcji.

W ostatnich dwóch latach w ponad 30 złożonych interpelacjach do Premiera, do Pełnomocnika ds.
Równego Traktowania, do ministrów rządu PIS sygnalizowałam narastającą falę nienawiści, ksenofobii,
faszyzmu. Pisałam do Rządu w sprawie nie tylko przebiegu i braku reakcji tzw. Marszu Niepodległości,
ale także w sprawie narastającej fali faszyzacji życia publicznego i lawinowego wzrostu liczby
przestępstw z nienawiści, w sprawie ataków na tle narodowościowym wymierzonych w
obcokrajowców, studiujących w Polsce, w sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii, w
sprawie nawoływania do nienawiści rasowej na przykładzie członków ONR, w sprawie rekomendacji
ONZ dla Polski podczas Przeglądu Praw Człowieka, w sprawie ataku na tle narodowościowym na
obywateli Ukrainy, w sprawie wykreślenia przez MEN edukacji antydyskryminacyjnej z rozporządzenia
o zadaniach szkoły, w sprawie braku reakcji na postawy homofobiczne w szkołach, w sprawie
powtarzających się ataków na tle narodowościowym na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w
Warszawie, w sprawie homofobicznej dyskryminacji z dowolnego powodu, w sprawie rasistowskich i
ksenofobicznych zachowań na przykładzie ataku na 14 letnią ciemnoskórą dziewczynkę.
W każdym z tych wystąpień oczekiwałam stosownych reakcji.
Reakcji nie było, było pustosłowie i mur ignorancji.
Wracając do wyemitowanego materiału, pytam, czy teraz, po tych bulwersujących Polaków
wydarzeniach delegalizacja takich organizacji stanie się dla Rządu priorytetem?
Proszę również o odpowiedź, co przez dwa lata rząd PIS, rząd, w którym był Pan wicepremierem, a
obecnie premierem, a w szczególności Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania - co zrobiliście
w temacie narastającej fali nienawiści, ksenofobii, braku tolerancji i faszyzmu, aby walczyć z tymi
zjawiskami?
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