UCHWA£A
Rady Krajowej
Federacji M³odych Socialdemokratów
w sprawie dzia³alnoci
skrajnej prawicy w Polsce
z dnia 21 lutego 2004
Rada Krajowa Federacji M³odych Socjaldemokratów zobowi¹zuje wszystkich cz³onków
FMS i wszystkie organy statutowe stowarzyszenia do niepodejmowania jakiejkolwiek wspó³pracy politycznej i organizacyjnej z M³odzie¿¹ Wszechpolsk¹ oraz powstrzymania siê od
wspólnych wystêpów medialnych z udzia³em
dzia³aczy MW.
M³odzie¿ Wszechpolska to organizacja propaguj¹ca nacjonalizm, ksenofobiê, homofobiê
oraz nietolerancjê. W swej dzia³alnoci czêsto
siêga po akty przemocy, czego najbardziej spektakularnymi przyk³adami by³y napaci na dzia³aczki organizacji kobiecych i zak³ócanie spotkañ wyborców z senator Mari¹ Szyszkowsk¹.
W tych wydarzeniach brali czynny udzia³ dzia³acze M³odzie¿y Wszechpolskiej zwi¹zani z prawicowym od³amem ruchu skinheads
Dzia³acze M³odzie¿y Wszechpolskiej nigdy
nie odciêli siê od przedwojennej spucizny swojej organizacji, polegaj¹cej na dzia³alnoci antysemickiej (m.in. organizacji tzw. gett ³awkowych na polskich uczelniach).
W ca³ej Europie organizacje skrajnej prawicy  takie jak M³odzie¿ Wszechpolska  s¹ bojkotowane przez wszystkie si³y polityczne, którym bliskie s¹ wartoci demokracji i tolerancji.
Tak powinno byæ te¿ w Polsce!
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.

***
STOWARZYSZENIE ATTAC
Uchwa³a Zarz¹du z dnia 01.08.2003
Magazyn Obywatel w numerze 4/2003
opublikowa³ t³umaczenie tekstu Horsta Mahlera, dawnego aktywisty Frakcji Armii Czerwonej
(RAF) i dzia³acza innych organizacji skrajnie
lewackich, a obecnie jednego z liderów i g³ównych ideologów Narodowo-Demokratycznej
Partii Niemiec (NPD), ugrupowania o charakterze ewidentnie neonazistowskim.

W zwi¹zku z t¹ publikacj¹ Zarz¹d Stowarzyszenia ATTAC owiadcza, ¿e:
Stowarzyszenie nigdy nie wspó³pracowa³o
formalnie z magazynem Obywatel, a nawet
nie utrzymywa³o z nim ¿adnych oficjalnych kontaktów. Na ³amach Obywatela ukazywa³y siê
wprawdzie teksty osób wchodz¹cych w sk³ad
Zarz¹du ATTAC, jednak nie sposób w nich znaleæ jakichkolwiek w¹tków sprzecznych z celami naszego stowarzyszenia czy reprezentuj¹cych jakiekolwiek skrajne postawy polityczne.
Fakt, ¿e niektóre osoby wchodz¹ce w sk³ad
w³adz Stowarzyszenia ATTAC zdecydowa³y siê
publikowaæ swoje teksty na ³amach magazynu
Obywatel, by³ ich prywatn¹ decyzj¹. Dzia³a³y one w przewiadczeniu, ¿e budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego (a takie intencje
deklarowa³o pismo)  wymaga otwartoci i dialogu. To zaufanie zosta³o jaskrawo nadu¿yte
przez redakcjê Obywatela, a cilej przez redaktora naczelnego, Remigiusza Okraskê, który arbitralnie i bez informowania o tym osób
z pismem wspó³pracuj¹cych zdecydowa³ siê zamieciæ potêpieñczy be³kot Mahlera, spektakularnie kompromituj¹c tym samym wartoci, którymi mia³o siê kierowaæ to pismo.
Jest faktem, ¿e istnia³y wczeniejsze sygna³y wskazuj¹ce na to zagro¿enie, wychodzilimy
jednak z za³o¿enia, ¿e autor jakiegokolwiek tekstu mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ jedynie za
to, co ten tekst zawiera. Niestety, okaza³o siê,
¿e kontekst bywa niekiedy  tak jak w tym przypadku  nies³ychanie istotny, mo¿e bowiem dezorientowaæ odbiorcê, a tym samym stanowiæ
element manipulacji s³u¿¹cej z³ej sprawie.
Owiadczamy, ¿e pomys³ sojuszu ekstremów zawi¹zywanego w celu obalenia systemu  którego przejawem jest zamieszczenie tekstu Mahlera  jest programem tyle¿ ob³¹kañczym, co budz¹cym najwy¿szy sprzeciw. Uwa¿amy równie¿, ¿e opublikowanie tego tekstu
nosi wszelkie znamiona nieodpowiedzialnego
dzia³ania, zmierzaj¹cego do zdezawuowania
osób i rodowisk, które w dobrej wierze podjê³y wspó³pracê z tym pismem.
W tej sytuacji uwa¿amy za konieczne  jakkolwiek wydawa³o nam siê to oczywiste i tylko
dlatego nie uczynilimy tego wczeniej  powiedzieæ jasno i wyranie, ¿e:
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Rasizm zniewag¹ Boga
1. Przyjdê, by zebraæ wszystkie narody i jêzy-

ki; przyjd¹ i ujrz¹ moj¹ chwa³ê (Iz 66, 18). Te
s³owa proroka Izajasza, odczytane podczas dzisiejszej liturgii, przypominaj¹ mi o wa¿nym spotkaniu miêdzynarodowym, które ma siê rozpocz¹æ w najbli¿szy pi¹tek, 31 sierpnia, w Durbanie, w Republice Po³udniowej Afryki, i potrwa
do 7 wrzenia. Mam na myli wiatow¹ Konferencjê Narodów Zjednoczonych powiêcon¹
walce z dyskryminacj¹ rasow¹. Równie¿ na tym
forum Koció³ wyst¹pi zdecydowanie w obronie fundamentalnych praw cz³owieka, zakorzenionych w jego godnoci istoty stworzonej na
obraz i podobieñstwo Boga.
Aby przedstawiæ wiernym oraz spo³ecznoci miêdzynarodowej stanowisko Stolicy Apostolskiej w tej materii, Papieska Rada Iustitia et
Pax opracowa³a nowe wydanie  opatrzone
szczegó³owym, aktualizuj¹cym wstêpem  dokumentu opublikowanego na moj¹ probê
w 1988 r., zatytu³owanego Koció³ wobec rasizmu: o spo³eczeñstwo bardziej braterskie.

Stowarzyszenie ATTAC zdecydowanie odrzuca szowinistyczny nacjonalizm, pogl¹d jakoby istnia³y narody wybrane, kwestionowanie demokracji, wizjê rz¹dów silnej rêki
i wszelkie inne aberracje umys³owe opowiadaj¹ce siê za przemoc¹ jako sposobem czy to rozwi¹zywania konfliktów, czy to metod¹ sprawowania w³adzy.
Stowarzyszenie ATTAC odrzuca wszelkie
pogl¹dy reprezentuj¹ce ultralewicowe czy ultraprawicowe spektrum sceny politycznej. Totalitarne systemy poch³onê³y w XX wieku niezliczon¹ iloæ ofiar. Próby odwo³ywania siê do
tych skompromitowanych ideologii lub ich rehabilitowania s¹ dzi co najmniej równie niebezpieczne. Wobec tych zagro¿eñ nasza postawa jest jasna, klarowna i nieprzejednana.
Chcemy podejmowaæ próby rozwi¹zywania
rzeczywistych problemów, w obliczu których
stoi dzi nasza cywilizacja. Nie chcemy natomiast mieæ nic wspólnego z ludmi, którzy
 podobnie jak establishment polityczny i oligarchia finansowa  znaj¹ wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania i którzy próbuj¹ instrumentalnie traktowaæ innych dla osi¹gania
w³asnych celów politycznych lub ideologicznych. Casus Mahlera dowodzi, jak ³atwo i jak
radykalnie potrafi¹ zmieniaæ zapatrywania osoby opêtane ideologi¹ i d¹¿eniem do narzucania jej innym.
Odrzucamy ka¿dy przejaw be³kotu o pos³annictwie dziejowym i wszelkie przejawy
historycznego determinizmu, gotowego w imiê
jakich urojonych nadrzêdnych wartoci uzasadniaæ krzywdê i cierpienie niezliczonych jednostek. Nie ma takich idei, które mog³yby to
usprawiedliwiæ.
Kwestia przeciwdzia³ania zagro¿eniom ze
strony politycznych ekstremizmów bêdzie
jednym z wiod¹cych tematów dyskusji na
Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jakie odbêdzie siê we wrzeniu. Ju¿ dzi natomiast
owiadczamy, ¿e w naszym stowarzyszeniu
nie ma miejsca dla osób, rodowisk i organizacji, które reprezentuj¹ skompromitowane
ideologie.
Zarz¹d Stowarzyszenia
ATTAC POLSKA
Gdynia, 01.08.2003

2. W ostatnich dziesiêcioleciach, w których je-

stemy wiadkami postêpów globalizacji, niepokoj¹cego zjawiska odradzania siê agresywnych nacjonalizmów, przemocy na tle etnicznym i rozpowszechnionej dyskryminacji rasowej, godnoæ cz³owieka by³a czêsto bardzo
powa¿nie zagro¿ona. Ka¿de prawe sumienie
musi zdecydowanie potêpiaæ rasizm, gnie¿d¿¹cy siê w ludzkich sercach czy w jakimkolwiek
rodowisku. Niestety, przybiera on wci¹¿ nowe
i nieoczekiwane postaci, obra¿aj¹c i poni¿aj¹c
rodzinê ludzk¹. Rasizm to grzech, który stanowi wielk¹ zniewagê Boga.
Sobór Watykañski II przypomina, ¿e nie
mo¿emy zwracaæ siê do Boga jako do Ojca
wszystkich, jeli nie zgadzamy siê traktowaæ po
bratersku kogo z ludzi na obraz Bo¿y stworzonych (...). Tote¿ Koció³ odrzuca jako obc¹ duchowi Chrystusowemu wszelk¹ dyskryminacjê
czy przeladowanie stosowane ze wzglêdu na
rasê czy kolor skóry, na pochodzenie spo³eczne czy religiê (Nostra aetate, 5).

3. Rasizmowi trzeba przeciwstawiaæ kulturê wzajemnej akceptacji, uznaj¹c w ka¿dym cz³owieku
 mê¿czynie i kobiecie  brata i siostrê, z którymi
mamy wspólnie iæ drogami solidarnoci i pokoju. Trzeba zatem podj¹æ ogromn¹ pracê wychowywania do wartoci, które podkrelaj¹ godnoæ
cz³owieka i broni¹ jego podstawowych praw. Koció³ pragnie nadal byæ aktywny w tej dziedzinie
i prosi wszystkich wierz¹cych, aby wnosili w ni¹
osobisty, odpowiedzialny wk³ad przez nawracanie serc, budzenie wra¿liwoci i kszta³towanie
postaw. Nieodzownym warunkiem osi¹gniêcia
tych celów jest przede wszystkim modlitwa.
Promy przede wszystkim Matkê Najwiêtsz¹,
aby wszêdzie rozwija³a siê kultura dialogu i wzajemnej ¿yczliwoci oraz szacunek dla ka¿dego
cz³owieka. Jej zawierzajmy konferencjê w Durbanie, która, jak ufamy, umocni wspóln¹ wolê budowania wiata bardziej wolnego i solidarnego.
JAN PAWE£ II
rozwa¿anie przed modlitw¹ Anio³ Pañski
26 sierpnia 2001 r., Castel Gandolfo

