Stowarzyszenie opisało też antysemickie zdarzenie na stadionie Kalwarianki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tamże kibice z
grupy Sharks Wisły Kraków mieli umieścić naklejki, których przez wiele miesięcy nie usunięto. A zawierały hasło
„Kalwaria bezżydowska” oraz przekreślony, stereotypowy wizerunek Żyda.
– Pamięć o tragicznej przeszłości zobowiązuje nas do odpowiedzialności za słowo, szczególnie w dobie internetu i jego
nieograniczonego zasięgu – mówi dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, główna autorka „Brunatnej księgi”. –
W monitoringu odnotowujemy wiele przypadków języka używanego po to, by wzniecać nienawiść wobec całych grup. Ta
propaganda prowadzi do agresji fizycznej – dodaje.
KOMENTARZE
Działacze Tęczowego Podbeskidzia odnieśli się już do sprawy baneru, który został też wykorzystany do walki z ich
inicjatywą.
– Z przykrością dowiadujemy się o postulatach, które pojawiły się na facebookowym profilu Bielska Twierdza. BielskoBiała to miasto dla każdego, od zawsze było swoistym tyglem kulturowym. Jest tak do dziś, choć już nie na taką skalę,
mamy bowiem w mieście Gminę Wyznaniową Żydowską, mamy parafie ewangelicko-augsburskie, mamy jedyny w Polsce
pomnik Marcina Lutra, mamy Ukraińców i ludzi innych narodowości. Wierzymy, że dla wszystkich jest tu miejsce, tak
długo jak nie ograniczamy sobie własnej wolności. Nie jest dla nas zrozumiałe, skąd Bielska Twierdza czerpie informacje
o domniemanej nienormalności par innych niż chłopak plus dziewczyna, ponieważ środowiska naukowe, psychologowie
czy seksuolodzy ze Zbigniewem Lwem-Starowiczem na czele, zgodnie twierdzą, że nie są to żadne zaburzenia, a jedynie
wariant ludzkiej natury, który nigdy nie zanikł i nie wygląda, aby miało to nastąpić. Jeśli możemy coś Bielskiej Twierdzy
zasugerować, to jedynie to, aby swoją energię i czas poświęcili na działania, które nie będą miały znamion ograniczania
czyjejkolwiek swobody bycia czy kierunkowania swojej nienawiści w ludzi, którzy mają ochotę trzymać się za ręce na
spacerze. W innym wypadku można by pomyśleć, że swoją chwalebną determinację do zmieniania świata na lepsze
marnują na absurdalną walkę z ludźmi, którzy tu byli, są i będą – oświadczyło Tęczowe Podbeskidzie.
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