KREW I HORROR

wspólnych wrogów. Jednym z nich jest oczywiœcie Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, czemu wyraz daje na przyk³ad niejaki „Aryan_hooligan”. „Specnazz” przestrzega przed opisywaniem wyczynów rasistowskich, bo „mo¿e to
spowodowaæ rozg³os w prasie a tego przecie¿
nie chcemy”. Sugeruje te¿ ostro¿noœæ w wypowiedziach w obawie przed „inwigilacj¹”
forum B&H. Moderator forum dyskusyjnego
postuluje przy³¹czenie siê do „legalnie dzia³aj¹cej organizacji w celu przeprowadzenia demonstracji”. Czy¿by to by³ jeden z tych postawnych mê¿czyzn, maszeruj¹cych w tak zwanej
„Paradzie Normalnoœci” zorganizowanej przez
M³odzie¿ Wszechpolsk¹?

Jak zrobiæ bombê?
Forum jest tak¿e doskona³ym miejscem
wymiany informacji o koncertach, spotkaniach itp. S³u¿y do nawi¹zywania kontaktów,
tak¿e tych miêdzynarodowych. Dziêki forum
dystrybuowane s¹ pisma i inne wydawnictwa.
Nie mówi¹c ju¿ o wymianie doœwiadczeñ
„bia³ych wojowników” z pola „walki” oraz
o przestêpczych „metodach finansowania organizacji rasistowskich”. Komentowane s¹ tak¿e artyku³y prasowe ze szczególn¹ uwag¹
zwracan¹ na nazwiska ich autorów. Nielubiani s¹ tu dziennikarze, szczególnie ci pisz¹cy
„Ÿle” o B&H.
Mo¿emy zapoznaæ siê tak¿e z niebywa³ymi zawi³oœciami zwi¹zanymi z przynale¿noœci¹ organizacyjn¹ cz³onków B&H. Bo przecie¿ nie tylko Krwi¹ i Honorem neonazista ¿yje.
Wielu z nich realizuje siê, co sami jednoznacznie przyznaj¹, na polskiej scenie politycznej.
Poczynaj¹c od ma³ych organizacji o charakterze neopogañskim, poprzez margines polityczny w postaci Narodowego Odrodzenia Polski
czy Polskiej Partii Narodowej, a¿ do powszech-

oraz Samoobrona s¹ czêstymi bohaterami dyskusji toczonych na
forum internetowym B&H. Co ciekawe, czêœæ forumowiczów przyznaje siê do sympatyzowania
z nimi, a s¹ i tacy, którzy deklaruj¹
przynale¿noœæ do ich struktur politycznych.
Jednak forum na stronie B&H
nie jest jedynie miejscem ujawniaj¹cym prawdziw¹ twarz m³odej polskiej skrajnej prawicy. S¹
tu w¹tki du¿o bardziej przera¿aj¹ce. W jednym z tematów pojawia siê bowiem przepis jak domowym sposobem sporz¹dziæ bombê. Kolejny forumowicz odwdziêcza siê za³o¿ycielowi tematu nowym przepisem na „skuteczniejszy” model, a nastêpny poprawia
swoich kolegów i dyskusja siê rozwija. Bez w¹tpienia rozmawiaj¹
eksperci. Wczytuj¹c siê g³êbiej
okazuje siê, ¿e za³o¿ono ju¿ osobne tematy poruszaj¹ce kwestiê
zapalników, rodzajów materia³ów
wybuchowych itd. Dopisywane s¹
coraz to nowe „przepisy” na wyeliminowanie „wrogów rasy”. Temat siê rozwija i tak powstaje
prawdziwe kompendium wiedzy
na temat dzia³alnoœci terrorystycznej, produkcji bomb i sposobów
ich podk³adania.
Gad¿et „reklamowy” wydrukowany przez Galician White Devils, ko-

Bezkarnoœæ

mórkê Blood and Honour z Galicji

Dane osobowe kolejnych potencjalnych
ofiar „listy wrogów” B&H pojawiaj¹ siê w Internecie. S¹ to dane osób, które nie godz¹ siê
na nienawiœæ, nietolerancjê i przemoc – dzia-

W tym samym czasie spokojnie dyskutuj¹
o polityce i bombach ludzie, którzy marz¹, by staæ
siê ich oprawcami. Nie ukrywaj¹ oni swoich danych,
chwal¹ siê rasistowskimi dokonaniami w swoich
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Próba zabicia antyfaszysty
16 maja 2006 r. na rogu ulic Tamka i Dobrej w Warszawie pchniêto no¿em 30-letniego cz³owieka. Ofiarê, Macieja D., œledzi³o dwóch mê¿czyzn – nagle jeden z nich wybieg³ od przodu i prysn¹³ mu w oczy
gazem ³zawi¹cym, w tym momencie drugi zada³ cios
w plecy. W trakcie bicia napastnicy krzyczeli do niego „Zabijemy ciê, ty lewacka k…o!”. Napadniêty w
bardzo ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala. W plecach
mia³ ranê zadan¹ ostrzem ok. 30-cm d³ugoœci, które
przebi³o p³uco. Poddano go ratuj¹cej ¿ycie operacji.
Zdaniem lekarzy – osoby, które zaatakowa³y Macieja, mia³y zamiar go zabiæ.
Ataku dokonali prawdopodobnie cz³onkowie jednej z bojówek faszystowskich, zainspirowani neonazistowsk¹ stron¹ internetow¹ Redwatch, na której
umieszczone s¹ zdjêcia (a tak¿e dane osobowe, adresy, numery telefonów) aktywistów antyfaszystowskich,
lewicowych, anarchistycznych, ekologicznych, etc.

– ludzi o pogl¹dach w jakikolwiek sposób odbiegaj¹cych od skrajnie nacjonalistycznego modelu. Na tej¿e stronie umieszczone jest has³o „Pamiêtaj miejsca,
twarze zdrajców rasy, oni wszyscy zap³ac¹ za swoje
zbrodnie”. Wœród wymienianych osób pojawi³o siê te¿
nazwisko Macieja D. – wraz z danymi pozwalaj¹cymi
go zidentyfikowaæ.
Jako ¿e Maciek nie by³ ubezpieczony, trwa zbiórka pieniêdzy na pokrycie kosztów operacji i hospitalizacji. Prosimy o wsparcie finansowe na konto:
KATARZYNA JANKOWSKA
LUKAS BANK
58194010764784004700000000
wp³aty z dopiskiem „DLA MAÆKA”
Prosimy o jak najwiêksz¹ pomoc ze strony naszych
Czytelników.

