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K
oalicja Przeciw M³odzie¿y Wszechpol-
skiej powsta³a w odpowiedzi na rosn¹c¹
akceptacjê mediów i elit politycznych

wobec skrajnej prawicy. Dotychczas organizacje
faszystowskie i pokrewne faszyzmowi by³y sto-
sunkowo niewielkimi grupami nie maj¹cymi
wstêpu na salony w³adzy. Oczywiœcie, ich dzia-
³alnoœci nie mo¿na by³o ignorowaæ – szczegól-
nie, gdy polega³a ona na biciu ludzi na ulicach
– ale ze strony licz¹cych siê organizacji politycz-
nych by³y one generalnie traktowane jako szu-
mowiny, z którymi nie ma mowy o wspó³pracy.

M³odzie¿ Wszechpolska to pierwsza orga-
nizacja skrajnej prawicy, która zdo³a³a przebiæ
siê do oficjalnej polityki. Jako pó³oficjalna m³o-
dzie¿ówka Ligi Polskich Rodzin by³a ona w sta-
nie wprowadziæ swoich cz³onków do parla-
mentu. Cz³onkowie MW regularnie zaczêli po-
jawiaæ siê w programach telewizyjnych, ni-
czym przedstawiciele normalnej partii establi-
shmentu politycznego. Jednoczeœnie wszech-
polacy nie zapomnieli o swoich bojówkarskich
korzeniach, organizuj¹c miêdzy innymi akcje
polegaj¹ce na fizycznej konfrontacji z demon-
stracjami gejowskimi i kobiecymi.

W tych okolicznoœciach postanowiliœmy
zorganizowaæ kampaniê przeciw MW. Przede
wszystkim zamiarem naszym by³o powstrzy-
manie traktowania tej grupz jako zwyk³ej pra-
wicowej organiyacji. Aby to uczyniæ, po pierw-
sze trzeba by³o nazwaæ rzeczy po imieniu: MW
to organizacja mieszcz¹ca siê w tradycji po-
krewnej faszyzmowi, której wzrost w si³ê sta-
nowi zagro¿enie dla demokracji i praw cz³o-
wieka. Wszelkie próby jej publicznej dzia³al-
noœci musz¹ wiêc spotykaæ siê z protestami.

Bezpoœrednim sygna³em dla powo³ania
Koalicji Przeciw M³odzie¿y Wszechpolskiej
by³a „Parada Normalnoœci” zorganizowana
przez wszechpolaków w czerwcu 2005
w Warszawie. W krótkim czasie postanowili-
œmy przeprowadziæ kontrpikietê w³aœnie jako
Koalicja Przeciw MW. Przeciw marszowi skraj-
nej prawicy demonstrowa³o blisko 100 osób.
Dziêki temu po raz pierwszy w mediach poja-
wi³y siê g³osy, ¿e zagro¿eniem dla „normalno-
œci” s¹ w³aœnie bojówkarze Giertycha.

Po tym fakcie Koalicja postanowi³a konty-
nuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Zbieraliœmy pod-
pisy wœród uczniów, aby wyrzuciæ MW ze

STOP bojówkom Giertycha
FILIP ILKOWSKI

szkó³. Wydrukowaliœmy te¿ kilka tysiêcy wle-
pek z has³em „Stop bojówkom Giertycha”, któ-
re rozesz³y siê w ekspresowym tempie.

W sk³ad Koalicji Przeciw M³odzie¿y
Wszechpolskiej wchodz¹ zarówno jednostki,
jak i organizacje (Stowarzyszenie „NIGDY WIÊ-
CEJ”, Pracownicza Demokracja, Porozumienie
Lesbijek, Porozumienie Kobiet 8 Marca, M³o-
dzi Socjaliœci). Koalicja otwarta jest na wszyst-
kie œrodowiska, które zgadzaj¹ siê z poni¿sz¹
deklaracj¹:

Wystêpujemy przeciw ideologii i dzia³alnoœci wszelkich organizacji
faszystowskich i pokrewnych faszyzmowi. Nasze dzia³ania kierujemy
jednak przede wszystkim przeciw M³odzie¿y Wszechpolskiej – nie tyl-
ko dlatego, ¿e jest najwiêksz¹ organizacj¹ skrajnej prawicy, ale tak¿e
z tego powodu, ¿e MW stara siê przedstawiaæ i byæ traktowana jak nor-
malna czêœæ „klasy politycznej” w Polsce.

W praktyce M³odzie¿ Wszechpolska posiada wiele cech organiza-
cji faszystowskiej. Stanowi ona zagro¿enie dla demokracji, praw cz³o-
wieka i wolnoœci obywatelskich. Chc¹c nie dopuœciæ do wzrostu w si³ê
propagowanej przez MW ideologii nienawiœci i powstrzymaæ dzia³ania
jej bojówkarzy, Koalicja Przeciw M³odzie¿y Wszechpolskiej:
a) prowadziæ bêdzie kampaniê przeciw MW poprzez organizowanie
spotkañ, koncertów, demonstracji i inne formy dzia³alnoœci przeciwsta-
wiaj¹ce siê wszelkim formom uprzedzeñ propagowanych przez skrajn¹
prawicê;

b) d¹¿yæ bêdzie do izolacji MW w ¿yciu publicznym poprzez odmo-
wê prowadzenia jakichkolwiek debat z t¹ organizacj¹ i prowadziæ dzia-
³ania zmierzaj¹ce do zamkniêcia skrajnie prawicowym bojówkarzom
dostêpu do œrodków masowego przekazu;
c) protestowaæ bêdzie przeciw otwartemu g³oszeniu ideologii faszy-
stowskiej i pokrewnej faszyzmowi w szko³ach i na ulicach m.in. po-
przez organizacjê kontrdemonstracji – w przypadku marszów MW.

Wszystkich – zarówno jednostki, jak i organizacje – którzy zgadzaj¹
siê z t¹ deklaracj¹, zachêcamy do przy³¹czenia siê do naszej Koalicji.
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Chêtnych do dzia³ania
prosimy o kontakt pod adresem:

anty_mw@o2.pl

R
ozwój w³oskiego faszyzmu i niemieckie-
go nazizmu oraz radykalizacja progra-
mu polskich nacjonalistów powodowa-

³y zaostrzenie walki politycznej, która coraz
czêœciej przenosi³a siê na ulice i przybiera³a
formy przemocy i terroru. W kwietniu 1934
roku powstaje Obóz Narodowo-Radykalny,
z którego inspiracji dokonywane s¹ napady na

¯ydów, rozbijane s¹ ¿ydowskie sklepy. Obiek-
tem agresji ze strony rodzimych faszystów staj¹
siê te¿ dzia³acze lewicy. Atakowane s¹ pocho-
dy 1-majowe oraz lokale PPS.

Wobec tych wydarzeñ w³adze PPS posta-
nawiaj¹ powo³aæ do ¿ycia organizacjê samo-
obrony pod nazw¹ Akcja Socjalistyczna. Ce-
lem AS by³o chronienie lokali, zebrañ, pocho-

dów i wieców
organizowa-
nych przez
PPS  i inne or-
ganizacje z
ni¹ zwi¹zane.
W sk³ad AS
wchodzili ochotniczo cz³onkowie partii w wie-
ku do lat 30, wywodz¹cy siê g³ównie ze œro-
dowisk robotniczych. Ka¿dy ochotnik by³ zo-
bowi¹zany do przestrzegania specjalnego re-
gulaminu oraz z³o¿enia przyrzeczenia, które
brzmia³o nastêpuj¹co: „Stoj¹c w szeregach AS,
czo³owym oddziale PPS przyrzekam wszystkie
swe si³y i czas poœwiêciæ sprawie wyzwolenia
klasy robotniczej. Pomny pos³annictwa dzie-
jowego PPS, wierny jej programowi i œwiadom
bezpoœredniej grozy sprzymierzonych na zgu-
bê mas ludowych i socjalizmu – reakcji i fa-
szyzmu – przyrzekam moj¹ gotowoœæ i stawien-
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Pierwszym incydentem sprowokowanym przez aktywistów skrajnej pra-
wicy, który zosta³ odnotowany w „Brunatnej Ksiêdze” prowadzonej przez
Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, by³ atak neofaszystów na warszaw-
ski lokal Polskiej Partii Socjalistycznej-Rewolucji Demokratycznej w roku
1989. Mo¿na powiedzieæ, ¿e historia zatoczy³a ko³o. W okresie miê-
dzywojennym to w³aœnie socjaliœci byli g³ównym celem ataków faszy-
zuj¹cych bojówek. PPS i zwi¹zane z ni¹ organizacje spo³eczne pre-
zentowa³y jednoznacznie antyfaszystowsk¹ postawê w brunatniej¹cym
krajobrazie politycznym Polski lat 30. XX wieku.
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