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Stowarzyszenie Nigdy Więcej przeanalizowało mowę nienawiści od początku epidemii. Z ich raportu
wynika, że epidemia koronawirusa nakręciła rasizm i ksenofobię. Ten żar rozpalają dodatkowo teorie
spiskowe dotyczące szczepionek czy "broni biologicznej", jaką ma być wirus.
•

Teoria spiskowa to hipoteza wyjaśniająca przebieg zdarzeń lub sytuację zakamuflowanym spiskiem. Przeważnie
teorie spiskowe są w opozycji do powszechnych poglądów na dane kwestie.

•

Stowarzyszenie Nigdy Więcej przeanalizowało wypowiedzi medialne oraz sprawy związane z mową nienawiści, od
początku epidemii aż do teraz. Wyraźnie zauważalny jest wpływ mnogich teorii spiskowych, tych którzy nie wierzą
w koronawirusa na gęstniejącą w kraju atmosferę.

Raport stowarzyszenia Nigdy Więcej "Wirus nienawiści: Brunatna Księga czasu epidemii" liczy blisko 40 stron, a są tam
zebrane i tak najbardziej transparentne przykłady mowy nienawiści, które wystąpiły w czasie epidemii.
Działacze stowarzyszenia przypominają chociażby sytuację z marca, gdy w Sosnowcu trzech mężczyzn obrzuciło
ksenofobicznymi wyzwiskami pochodzącą z Chin pracowniczkę naukową Uniwersytetu Śląskiego. Poszkodowana
relacjonowała: "Otoczyli mnie, tak bardzo się bałam, ciągle się trzęsę. Krzyczeli «wirus» i «China»".
Z kolei w dniu rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim Kazimierz Płotkowski, były przewodniczący Regionu
Śląskiego partii Polska Razem Zjednoczona Prawica, zamieścił na Twitterze komentarz: "Żydki na wszystkim umieją
zrobić interes… może ten covid19 to nowy holoszwindel [określenie to stanowi nawiązanie do antysemickiego stereotypu
dotyczącego rzekomego czerpania korzyści z Holokaustu – dop. red.]".
Dezorientacja i kryzys wartości
Jak zwracają uwagę autorzy raportu powstawanie teorii spiskowych dotyczących epidemii jest szczególnie niebezpieczne.
- Globalna pandemia to także globalny kryzys społecznego zaufania i wartości, dezorientacja, niepokój. W przestrzeni tej
niebezpiecznie rozwija się ksenofobia i teorie spiskowe. Po raz pierwszy w naszej historii mamy do czynienia z taką falą
nienawiści wobec osób pochodzenia azjatyckiego, ale obecne są też stereotypy antysemickie, a także wrogość i pogarda
wobec rozmaitych innych grup – na przykład Romów, Afrykanów, Ukraińców, Amerykanów, Rosjan, a także
muzułmanów, uchodźców, osób LGBT czy ekologów, wegan i masonów - stwierdza prof. Collegium Civitas dr hab.
Rafał Pankowski.
Z kolei współautor raportu Jacek Dzięgielewski podkreśla, że przykłady nienawiści idą "z góry". - W czasach pandemii
szczególny niepokój budzą teorie spiskowe wygłaszane przez osoby publiczne: celebrytów, artystów, polityków,
dziennikarzy, duchownych - zaznacza.
Tu wystarczy przypomnieć wypowiedź piosenkarki Edyty Górniak, która stwierdziła w niedawnym wywiadzie: - Dopóki
żyję nie dam się zaszczepić. Wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w mój organizm.
Nie pozwolę mojemu dziecku się zaszczepić. Jeśli to oznacza zagładę, to trudno. Nie mam możliwości weryfikacji i
wiedzy, co zostaje mi wstrzyknięte. Szczepienia mogą wywołać różne reakcje organizmu. Ja i mój syn nie zgodzimy się na
szczepienia. Jeśli będą chcieli nas rozstrzelać, to niech nas rozstrzelają.
Zasugerowała też, że za epidemią "ktoś stoi". Do grona sceptyków i antyszczepionkowców dołączył też Ivan Komarneko
czy Leszek Możdżer.
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Wśród polityków prym wiedzie Grzegorz Braun - działacz skrajnej prawicy, który szczególnie zaangażował się w
głoszenie nienawistnych teorii spiskowych związanych z koronawirusem. 6 maja podczas debaty sejmowej poseł Braun
mówił o wieszaniu ministra zdrowia Łukaszowa Szumowskiego. 8 maja Braun oraz znany antysemita (skazany za
publiczne spalenie kuły Żyda) Piotr Rybak brali aktywny udział w konfrontacji z policją podczas warszawskiego ulicznego
protestu przeciwko restrykcjom sanitarnym.
"Polska została przekazana do eksperymentu"
To, co mówią ci "na górze", rzeczywiście odbija się na społeczeństwie. 27 kwietnia nasza dziennikarka Helena Łygas
opisała grupę na Facebooku "Nie wierzę w Koronawirusa - Grupa wsparcia / NIE JESTEŚ SAM". Wtedy liczyła ona 14
tys. członków. Teraz jest już ich blisko 65 tys.
Można na niej przeczytać: "Gdyby kazano ludziom wsiąść do wagonów bydlęcych, żeby zabrać ich do obozów
chroniących przed koronawirusem, większość spieszyłaby się, aby stanąć w kolejce", "Nie noszę maski, bo mam dla kogo
żyć", "Polska została przekazana do eksperymentu". Użytkownicy twierdzą też, że epidemię wywołała... sieć 5G.
Chociaż w pierwszym odruchu, może to śmieszyć, to jednak jak wskazuje stowarzyszenie Nigdy Więcej, funkcjonowanie
takich teorii w przestrzeni publicznej jest ogromnie szkodliwe - nakręca agresję i hejt. A jeśli dodamy do tego negatywne
efekty zdrowotne - mamy prawdziwą mieszankę wybuchową.
https://kobieta.onet.pl/koronawirus-epidemia-nienawisci-teorie-o-szczepionkach-i-5g-nakrecaja-hejt/4lnwbel
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