troszeczkę prawo, żeby tak się zachować, bo spostrzegł, w jakim kierunku idzie ten rzekomo cywilizowany świat.
Kto napuścił go do tego, co zrobił? Także lewactwo, które walczy z chrześcijaństwem […] – stwierdza.
Przyznaje jednocześnie, że nie pochwala zamachu na niewinnych wiernych, którzy akurat przyszli do meczetu. Jego
zdaniem na śmierć zasługują konkretni najeźdźcy i zbrodniarze, a nie losowo wybrani muzułmanie. – Walka z
multikulturalizmem, czyli niszczeniem białej rasy, nie odbywa się przez karabin. Do takiej walki jedynie w obronie
własnej może prowadzić nóż, broń, siła – zaznacza Międlar.
Wutke odpowiada, że Międlar, wypowiadając te słowa, przekracza kolejne granice. – Usprawiedliwianie zbrodni jest
zabronione przez polskie prawo. Międlar jest przesycony nienawiścią i wykorzystuje każdą okazję do uderzenia w
mniejszości, do obdzierania ludzi z godności – uważa Wutke.
– Stwierdzenie, że Brenton Tarrant chciał doprowadzić do debaty społecznej związanej z „niszczeniem Europy,
płodnością muzułmanów i niską płodnością białego człowieka”, to stwierdzenie rodem z hitlerowskich Niemiec –
oburza się Anna Tatar ze stowarzyszenia Nigdy Więcej, organizacji antyrasistowskiej i antyfaszystowskiej.
„Międlar jest bezkarny”
Słowami byłego księdza wstrząśnięty jest także Bartłomiej Ciążyński, doradca prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i
przeciwdziałania ksenofobii. Jego zdaniem Międlar publicznie pochwala udział w masowym zamachu.
Wiceprzewodniczący rady miejskiej kontaktował się już w tej sprawie z policją.
– Film jest karygodny i oburzający. Pan Międlar de facto usprawiedliwia zamach terrorystyczny. To nie mieści mi się
w głowie.
Jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób usprawiedliwia czyn będący zamachem terrorystycznym, wielokrotnym
zabójstwem, jest to po prostu kryminał. Jeśli nie będziemy ścigać za takie słowa wypowiadane publicznie, to
wydajemy zgodę na ich powtarzanie. Nie ma miejsca na taką mowę nienawiści, nie ma przestrzeni do
relatywizowania. Był zamach, zginęło wiele osób, nie można dzielić włosa na czworo – podkreśla Ciążyński, który
wcześniej w mediach społecznościowych przyznał, że Międlar nawołuje do nienawiści rasowej.
Były ksiądz odpowiedział: „Za te łgarstwa odpowiesz w sądzie”.
Anna Tatar dodaje, że Międlar jest bezkarny, a państwo wobec niego całkowicie bezradne.
– Jestem wstrząśnięta tym, że można publicznie pochwalać zamach terrorystyczny. Zastanawiam się, co jeszcze musi
powiedzieć Jacek Międlar, żeby jego mową nienawiści zajęły się organy ścigania. W tym wystąpieniu
usprawiedliwia zamachowca i zgadza się ze słowami manifestu o obronie „białej rasy” i Europy. Do tego z pogardą
mówi o ofiarach: „Co to jest 40 muzułmanów wobec tych setek tysięcy, którzy są mordowani na Bliskim
Wschodzie?”. Nie wiadomo, co to za liczby, do jakich zdarzeń się odnosi. To manipulacja i retoryczne efekciarstwo.
Oczekuję reakcji instytucji państwowych – kwituje Anna Tatar.
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24584818,miedlar-rozumie-terroryste.html?
fbclid=IwAR2WLTRbO6HNOqajHDce3RfgK0orOrKpprZrHatvVr1ZAu0Rz4YKzH3yU-s
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