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Stowarzyszenie Nigdy Więcej zaproponowało władzom Gdańska wspólne
działania przeciwko rasizmowi na stadionach i poinformowało o
zainteresowaniu mediów w RPA transparentami z Januszem Walusiem.
Stowarzyszenie Nigdy Więcej od ponad 20 lat przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i
nietolerancji. W ubiegłym roku organizacja zaproponowała władzom Gdańska wspólne
działania w walce z rasizmem na stadionach. - Nie dostaliśmy konkretnych odpowiedzi
na nasze propozycje, być może Gdańsk nie jest zainteresowany walką z rasizmem mówi dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.
Propozycje działań dla Gdańska
W ubiegłym roku Stowarzyszenie „Nigdy Więcej" zaproponowało kilku polskim
miastom, między innymi Gdańskowi, bezinteresowną współpracę.
- To był okres, kiedy nastąpiło nasilenie ataków na tle rasistowskim i ksenofobicznym mówi dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. - W takich sytuacjach włodarze
miast zazwyczaj potępiają tego typu działania. Stwierdziliśmy, że warto wesprzeć ich
wypowiedzi propozycjami konkretnych działań.
Stowarzyszenie „Nigdy Więcej" zaproponowało władzom Gdańska przystąpienie do
Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi, powołanej z inicjatywy UNESCO, do
której należy ponad 150 miast. Nie ma wśród nich żadnego z Polski. Udział w koalicji
umożliwia wymianę doświadczeń i korzystanie z gotowych pomysłów na walkę z
rasizmem.
- Zaproponowaliśmy też organizację spotkań z pracownikami komunikacji miejskiej, bo
do wielu rasistowskich incydentów dochodzi właśnie w autobusach lub tramwajach tłumaczy dr Anna Tatar. - Chcieliśmy też zachęcić do działań przeciwko rasizmowi
kluby sportowe, które są współfinansowane przez miasto. Sport jest obszarem, w
którym wielokulturowość i wielonarodowość jest czymś naturalnym. Na zachodzie
Europy kluby nie tylko uczą młodych ludzi grać w piłkę, ale też przekazują im określone
wartości. Pomysłów jest wiele - np. turniej antyrasistowski czy spotkania z
czarnoskórymi piłkarzami.
Początkowo Stowarzyszenie „Nigdy Więcej" otrzymało odpowiedź, że miasto jest
zainteresowane współpracą.
1

- Kolejne maile były jednak bardzo ogólne, nie padały w nich żadne konkrety - twierdzi
dr Anna Tatar.
- Już w zeszłym roku nawiązaliśmy kontakt z Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej". W
najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Anną Tatar w celu omówienia możliwości
współpracy - informuje Olimpia Schneider, kierowniczka referatu prasowego biura
prezydenta Gdańsku.
Zagraniczne media o kulcie Walusia w Polsce
W lipcu „Nigdy Więcej" wydało komunikat dotyczący meczu ekstraklasy Lechia Gdańsk
– Legia Warszawa, podczas którego gdańscy pseudokibice po raz kolejny eksponowali
transparent z podobizną Janusza Walusia oraz hasłem "Nic cię nie złamie, nie jesteś
sam!".
Pisała o tym również "Gazeta Wyborcza Trójmiasto". Gdańska Rada ds. Równego
Traktowania wydała oświadczenie, w którym "stanowczo potępia rasistowski i
ksenofobiczny transparent wywieszony w czasie meczu na Stadionie Energa Gdańsk". O
fascynacji polskich kibiców postacią Walusia napisało też BBC.
W 1993 roku Waluś zamordował Chrisa Haniego, czarnoskórego polityka i działacza
społecznego, który walczył o zniesienie systemu segregacji rasowej w RPA. Sprawca
zamachu był członkiem rasistowskich organizacji. Skazano go na karę śmierci,
zamienioną następnie na dożywocie (po tym jak w RPA zniesiono karę śmierci).
- Komunikat w sprawie transparentu z Walusiem wysłaliśmy też do prezydentki
Gdańska Aleksandry Dulkiewicz - mówi dr Anna Tatar. - We wrześniu
poinformowaliśmy władze Gdańska, że media w RPA informują o kulcie Walusia w
Polsce i opisują sytuację, do której doszło na gdańskim stadionie. Wciąż czekamy na
odpowiedź.
- W sprawie oburzającego baneru z Walusiem pojawiającego się podczas meczów
prezydent Dulkiewicz zwróciła się o interwencję do organizatora wydarzeń, czyli Lechii i
nadzorującej mecze Ekstraklasy. W Gdańsku nie ma zgody na przemoc i język
nienawiści - mówi Olimpia Schneider z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w
Gdańsku.
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26338192,stowarzyszenie-nigdy-wiecej-interweniuje-w-gdansku-wsprawie.html
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