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Nowa "Brunatna księga" z okazji Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
Stowarzyszenie Nigdy Więcej opublikowało tegoroczne wydanie "Brunatnej księgi", w której zebrano udokumentowane w 2019 roku
zachowania rasistowskie, homofobiczne, ksenofobiczne i antysemickie. Całość otwiera pobicie 16-latka, którego napastnicy wyzywali
od "ciot" i "pedałów".
W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, ustanowiony w rocznicę
Nocy Kryształowej - pogromu ludności żydowskiej, którego dokonali naziści w 1938 roku. Z tej okazji stowarzyszenie Nigdy Więcej
opublikowało kolejne wydanie "Brunatnej księgi" - zbioru udokumentowanych zachowań rasistowskich, homofobicznych,
ksenofobicznych i antysemickich z ostatniego roku.
Anna Tatar ze stowarzyszenia i główna autorka "Brunatnej księgi" mówiła: "Pamięć o tragicznej przeszłości zobowiązuje nas do
odpowiedzialności za słowo, szczególnie w dobie internetu i jego nieograniczonego zasięgu. W monitoringu odnotowujemy wiele
przypadków języka używanego po to, by wzniecać nienawiść wobec całych grup. Ta propaganda prowadzi do agresji fizycznej".
Duża część tegorocznego wydania to akty przemocy wobec osób LGBTQ. Jak podaje stowarzyszenie Nigdy Więcej: "Pogarda
względem nich przejawia się w wypowiedziach publicznych polityków, dziennikarzy, a także duchownych. W niedawnych wyborach
do Sejmu dostali się pod szyldem Konfederacji skrajnie prawicowi działacze, którzy żądają ‘batożenia’ jako kary za homoseksualizm
(Grzegorz Braun), zapowiadają ‘wykopanie LGBT z polskiej przestrzeni publicznej’ (Robert Winnicki) czy przewidują ‘wyrżnięcie
elit, które popierają zboczenia’ (Janusz Korwin-Mikke)".
Pierwszym zdarzeniem z tego roku jest pobicie 16-latka w Ząbkach, gdzie w autobusie dwóch mężczyzn zaatakowało chłopaka,
wyzywając go od "pedałów", "ciot" i "debili", jeden z nich wyjął nóż, a drugi uderzył nastolatka. Żadna z osób obecnych w autobusie
nie zareagowała na zdarzenie. Informacji o pobiciach na tle homofobicznych jest w tegorocznej "Brunatnej księdze" znacznie więcej.
Wiele zdarzeń miało miejsce w obrębie stadionów piłkarskich, gdzie faszystowskie hasła pojawiają się dość często - również na
Queer.pl pisaliśmy o kilku takich przypadkach, kiedy np. kibice Legii Warszawa wywiesili na stadionie baner z hasłem: "Warszawa
wolna od pedalstwa". Ale nie tylko kibice są homofobiczni - zarząd jednego z klubów piłkarskich z Kalwarii Zebrzydowskiej przystał
na nalegania kibiców, by rozstano się z jednym z zawodników, kiedy okazało się, że ten jest gejem.
W "Brunatnej księdze" znalazła się też informacja o vlepkach rozlepionych na terenie Radomia, na których znalazły się m.in. hasła
"Zakaz pedałowania" i "Czysta Polska". Oprócz tego w wydaniu są też informacje o nienawistnych wypowiedziach duchownych i
dziennikarzy.
Całość możecie przeczytać na stronie internetowej stowarzyszenia Nigdy Więcej.
Możecie też wysyłać zgłoszenia zachowań rasistowskich, homofobicznych, ksenofobicznych i antysemickich w formie:
- linków do artykułów w internecie na temat takich zdarzeń;
- wycinków prasowych (dokładnie opisanych: zawierających tytuł pisma i datę wydania);
- relacji naocznych świadków (wraz z kontaktem do osoby zgłaszającej zdarzenie) na adres:
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
PO Box 6, 03-700 Warszawa 4
redakcja@nigdywiecej.org
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