MAGAZYN DZIEWCZYNA

Nazizm czyli nienawi
Znak rozpoznawczy: swastyka. Cecha charakterystyczna: nienawi
"brudasów". Czuj! j! neonazi ci...

. Do ydów, Cyganów i innych

Siedzia a pod cian . Zgarbi a si mocno, a jej g owa znalaz a si mi dzy kolanami. Wszystkie emocje tego dnia
przyt acza y j swoim ci arem. Nie mog a ju nawet p aka". Ca e szcz cie, e w domu nikogo nie by o. Mama,
szwaczka, posz a na nocn zmian do zak adu, a tata mia dy ur ochroniarza w ekskluzywnym apartamentowcu
w s siedniej dzielnicy. Monika nala a sobie szklank wody i na mi kkich nogach dotar a do swojego pokoju.
Wcze niej przez godzin nie rusza a si z miejsca. "Jak to si mog o sta"?" - ci gle nie mog a uwierzy"...
Bestia
Nie by a najlepsz uczennic . Naj adniejsz te nie. Wydawa o si jej, e pod ka dym wzgl dem jest
beznadziejna. Ciuchy mia a z demobilu. D insy noszone trzeci sezon nie dopina y si na niej, a bury, wyci gni ty
sweter by dope nieniem sm tnego obrazu. Wygl da a w nim grubo. I jeszcze te w osy - cienkie, ni to rude, ni
kasztanowe. Patrz c w lustro, przeklina a po kolei: siebie, z trudem zarabiaj cych na ycie rodziców, szko
(zw aszcza adniejsze i bogatsze kole anki). Ch opaków te . Ale do czasu. Marcin mia 19 lat i ksywk "Bestia".
Cz sto przesiadywa na awce ze swoimi kumplami - skinami. Wszyscy byli ysi lub obci ci na je a. Ubrani tak
samo: glany, obcis e d insy, kurtki-p kawki z jakimi naszywkami (z daleka nie widzia a, jakimi). Pili piwo, palili
papierosy i g o no si miali. Cz sto j zaczepiali. "Te, ruda, chod7 napi" si z nami", "Ale z ciebie laska!" krzyczeli. Tylko Marcin jej nie wyzywa . Mo e w a nie dlatego odpowiedzia a na jego "cze "", kiedy wyszed sam
wyprowadzi" psa. A dwa tygodnie pó7niej trzyma a go za r k ...
Mi o
"Nie by przystojny, jednak podoba mi si . Wysoki, troch dziki, szorstki,
ale gdy spotykali my si sam na sam, potrafi by" mi y i czu y. Akceptowa mnie tak , jak by am - niezbyt pi kn ,
szar myszk , rozpaczliwie szukaj c mi o ci i przyja7ni. Marcin mi je da , dlatego stara am si zrozumie" jego
pasj , cho" tak naprawd nigdy nie podoba a mi si ta jego fascynacja Hitlerem i faszyzmem" - wspomina
Monika. Stopniowo zosta a zaakceptowana przez kolegów Marcina jako jego dziewczyna. "Przymyka am oko na
ich be kot o wy szo ci bia ej rasy i nienawi ci do punków, anarchistów czy ludzi z dredami (mówili na nich
'brudasy'). Strasznie jarali si nowymi kasetami i p ytami kapel z Narodowej Sceny Rockowej, jak Legion,
Ekspansja, Odwet czy Konkwista 88. S ucha am tego, eby sprawi" Marcinowi przyjemno ". Tak samo by o z ich
gazetkami, ulotkami i ksi kami, szkaluj cymi Bydów, pe nymi hase typu 'Polska dla Polaków' lub 'Nie dla Unii
Europejskiej'. Marcin mia ich mnóstwo" - opowiada Monika. Kocha a "Besti ". Z nim i jego przyjació mi sp dza a
coraz wi cej czasu. Chodzi a do ich ulubionego pubu, razem ogl dali mecze, pomaga a im robi" koszulki z
neofaszystowskimi nadrukami.
Jatka
"W wakacje ciemni am rodzicom, e jad z kolegami z klasy nad morze. Cykn li to. A naprawd pojecha am ze
skinami na zlot szkoleniowy bojówki M odzie y Wszechpolskiej na Mazurach. Mia am mieszka" w jednym
namiocie z Marcinem - to wystarcza o mi do szcz cia...". Rano odbywa y si wyk ady o tre ciach nazistowskich,
potem mecze pi ki no nej, a wieczorami ogniska ze s uchaniem skinowskiej muzyki i piciem do upad ego. W
weekendy by y wypady do pobliskiej dyskoteki. Jeden z nich skoDczy si tragicznie... Ten ch opak mia 17, mo e
18 lat. Nastroszone w osy, pasek z "wiekami i T-shirt z has em "Niszcz nazizm". To ta koszulka wkurzy a
znajomych Marcina i jego samego. Przestraszy si ich, gdy zacz li krzycze" w jego kierunku "Wyt pi"
brudasów". Monika sta a z boku. Przygl da a si z rosn cym przera eniem. Marcin krzycza najg o niej. Pierwszy
te uderzy w twarz punka. Ch opak by przera ony, zostawi col i zacz ucieka". "Pad o has o 'Goni" brudasa'.
Rozdzielili my si . Jedni pobiegli w las, inni, w tym Marcin i ja, w kierunku pola namiotowego. Zobaczyli my go,
jak wi za buta. Nie mia szans ucieczki. Marcin uderzy tak mocno, e ch opak przewróci si na plecy. Kto
krzykn : 'Wykopmy z niego t g upot '. Wol nie mówi", jak to wygl da o..." - Monika spuszcza g ow . Po pi ciu
minutach ch opak nawet nie j cza . Szóstka skinów sapa a ze zm czenia. Dla Moniki czas zatrzyma si w
miejscu. Agresja zawsze j przera a a. Nie lubi a, jak Marcin wraca posiniaczony z wyjazdów na mecze, ze
strachem s ucha a przechwa ek jego kumpli o tym, ilu kibiców innej dru yny pobili i co zrobiliby Cyganom,
Murzynom i punkom, gdyby ci pojawili si w ich mie cie. "Oni tylko tak mówi " - oszukiwa a si . Teraz, stoj c kilka
metrów od zalanego krwi , nie daj cego oznak ycia nastolatka, wiedzia a, e to nie by y czcze pogró ki. "No,
Ruda, kopnij sobie cierwo" - krzykn kto do niej. Nie wytrzyma a, pobieg a w las i zwymiotowa a. Z parali u
wyrwa j krzyk jednego z bandytów. "Szybko, w nogi". Gdyby nie trzymaj cy j za r k Marcin, pewnie nie
dobieg aby do obozowiska. By a w szoku, brzydzi a si swojego ch opaka, ale nie mia a si y mu si wyrwa". W
namiocie ba a si cokolwiek powiedzie". Usn a nad ranem, zm czona bezg o nym p aczem, który wstrz sa jej
cia em...
Wstr!t
Siedzia a pod cian . Zgarbi a si mocno, a jej g owa znalaz a si mi dzy kolanami... Rozmy la a o ostatnich

kilkunastu godzinach, które zmieni y jej ycie w koszmar. "Policja znalaz a nas ju w po udnie. Potem
przes uchanie, telefon do rodziców... I powrót do domu, upokarzaj ce spojrzenia s siadów" - opowiada Monika.
Wszyscy wiedzieli, e jej facet skatowa ch opaka, który do koDca ycia pozostanie inwalid . Co prawda Marcin
na przes uchaniu zezna , e Monika nie uczestniczy a w biciu, ale nawet nie potrafi a by" mu za to wdzi czna.
Nienawidzi a go. "Czu am ulg , e wi zienie nas rozdzieli. Gdyby pozosta na wolno ci, ba abym si spojrze" mu
w oczy. Najbardziej chcia abym mu powiedzie", jaki wielki wstr t do niego czuj . Nie mog sobie wybaczy", e
tak d ugo przy nim tkwi am...".
Niepokoj$ce statystyki
Wed ug danych Komendy G ównej Policji, ka dego roku w Polsce pope nianych jest kilkadziesi t przest pstw - 34
w 2003 r.- na tle narodowo ciowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym. Te statystyki nie obejmuj jednak setek
(tysi cy?) pospolitych przest pstw kryminalnych, w których pokrzywdzonym jest obywatel innej narodowo ci,
rasy, wyznania czy grupy etnicznej.
Gdzie szuka pomocy
Stowarzyszenie "NIGDY WILCEJ"
P.O. Box 6, 03-700 Warszawa 4
e-mail: nx@px.pl http://free.ngo.pl/nw
Grupa Anty-Nazistowska
P.O. Box 99
tel. 0601 360 835
85-791 Bydgoszcz 32
e-mail: rafalpan@zigzag.pl
Arty ci dostrzegaj problem nazizmu, dlatego wielu z nich ch tnie przy cza si do kampanii stowarzyszenia
"Nigdy wi cej"
Spirala przemocy
CHORZÓW grudzieD, 1992 r. Okoliczni nazi-skini napadali na domy miejscowych Romów. W trakcie napadu
raniono kilka osób, m.in. 69-letni kobiet .
BOLESCAWIEC kwiecieD, 1994 r. Nazi-skini okrutnie zamordowali miejscowego punka. Policja stwierdzi a:
"Gdyby siedzia w domu, nic by mu si nie sta o"...
WOLSZTYN kwiecieD, 1995 r. Adrianna Rz., uczestniczka ruchu antyfaszystowskiego, zosta a ci ko pobita
przez nazi-skinów.
OLSZTYN kwiecieD, 1999 r. Bojówka nazi-skinów pobi a kijami bejsbolowymi 18-letniego ch opaka, który trafi do
szpitala z p kni t szcz k i czaszk . Powodem napa ci by y... zbyt d ugie w osy ofiary.
JASCO lipiec, 2002 r. Dosz o do bardzo brutalnego pobicia, jakiego na trzech m czyznach w rednim wieku
dopu ci a si bojówka neofaszystów. Wskutek urazów g owy doznanych od napastników jeden m czyzna zmar .
Osieroci dwoje dzieci.
"Wykopmy rasizm ze stadionów" to jedna z kampanii stowarzyszenia "Nigdy wi cej"
Spadkobiercy hitleryzmu
Rozmawiamy z Marcinem Kornakiem z antyfaszystowskiego
stowarzyszenia "Nigdy wi cej"
Dziewczyna: Czy neofaszyzm w Polsce jest rozpowszechnionym zjawiskiem?
M.K.: Wed ug naszych szacunków, kilka tysi cy osób nale y do ruchów neonazistowskich. Nast pne kilkana cie,
kilkadziesi t tysi cy osób nie nale y wprawdzie do takich ruchów, ale sympatyzuje z ugrupowaniami o
neofaszystowskich przekonaniach. Za tak parti uwa a si np. Narodowe Odrodzenie Polski. Mamy te w kraju
wielotysi czny elektorat partii i ugrupowaD skrajnie prawicowych, takich jak Liga Polskich Rodzin czy M odzie
Wszechpolska, które g osz nacjonalistyczne pogl dy, cho" nie zawsze otwarcie.
Dziewczyna: Jakie organizacje skupiaj polskich neofaszystów?
M.K.: Najbardziej agresywn formacj neonazistowsk jest polski oddzia angielskiej organizacji terrorystycznej
Combat 18 (w neofaszystowskiej symbolice cyfry 1 i 8 to zaszyfrowany napis Adolf Hitler - od pierwszej i ósmej
pozycji, które litery "a" i "h" zajmuj w alfabecie) oraz pokrewnej mu organizacji Blood And Honour. Szokuj ce jest
to, e zalegalizowano w Polsce organizacje, których istnienie jest niezgodne z polsk konstytucj , np. Narodowe
Odrodzenie Polski. Tego typu partie w swych szeregach grupuj m odych nazi-ski-nów i wykorzystuj ich jako
bojówki.
Dziewczyna: Dlaczego ludzie trafiaj do takich partii? Co ich w nich poci ga?
M.K.: W czasach upadku warto ci i zasad, biedy oraz bezrobocia proste, "ostre" idee, takie jak kult si y i
segregacja rasowa, znajduj wielu zwolenników. Antysemityzm czy skrajny nacjonalizm mo na wynie " te z
rodzinnego domu, najcz ciej jednak m odzi ludzie "zara aj si " nimi od kolegów. Coraz cz ciej miejscami
agitacji cz onków takich ugrupowaD jak MW czy NOP s szko y. Sporo nazi-skinów pojawia si na meczach pi ki
no nej, st d faszystowskie flagi, transparenty i okrzyki na polskich stadionach.
Dziewczyna: Jak rol w tych organizacjach graj dziewczyny?
M.K.: Jest ich zdecydowanie mniej i s mniej aktywne ideologicznie ni m czy7ni. Mo e dlatego, e neofaszy ci

deklaruj nienawi " do feministek, wszelkich organizacji kobiecych oraz idei równouprawnienia p ci. A przecie
ma o która dziewczyna chce dzi by" tylko dodatkiem do faceta. Neonazi ci posuwaj si nawet do ataków na
kobiety - np. niedawno w Warszawie nazi-skini z M odzie y Wszechpolskiej obrzucili kamieniami uczestniczki
manifestacji kobiecej...
Dziewczyna: Na czym polega dzia alno " stowarzyszenia "Nigdy wi cej"?
M.K.: Mamy stron inter- netow (www.nigdywiecej.org), wydajemy kwartalnik "Nigdy wi cej" i pismo "Stadion",
zajmuj ce si tematyk neofaszyzmu. Prowadzimy ró ne kampanie (np. pi karsk , muzyczn ). Rozprowadzamy
w ród m odzie y filmy, ulotki, plakaty i broszury edukacyjne. Nasze sukcesy? Jeden
z najwi kszych to udana kampania na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu dzia ania organizacji
faszystowskich i rasistowskich.
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