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14.03.2005:
RASIZM W „RUCHU”

Państwo polskie zarabia na rozpowszechnia-
niu rasizmu.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Akcji Prze-
 ciwko Rasizmowi (14-21 marca) na za-

proszenie Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” 
przyjechał do Polski Sarabjit Singh, przedsta-
wiciel międzynarodowego ośrodka monito-
rowania rasizmu i neofaszyzmu „Searchlight”
z siedzibą w Londynie. Sarabjit Singh spotkał 
się z polskimi antyfaszystami i przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych. Szczegól-
ne ubolewanie wyraził w związku z faktem 
masowego rozpowszechniania przez ogól-
nopolską sieć dystrybucji „Ruch” SA, jedno-
osobową spółkę skarbu państwa, wydawnictw
o charakterze antysemickim i rasistowskim.

W poniedziałek 14 marca Sarabjit Singh 
wystosował oświadczenie do władz „Ruchu” 
zwracając uwagę na niedopuszczalność roz-
powszechniania materiałów o treściach ra-
sistowskich i neofaszystowskich, takich jak 
przykładowo sprzedawane przez „Ruch” pi-
sma „Tylko Polska” i „Szczerbiec”.

„Polska jest krajem, który wiele ucierpiał
z rąk faszystów. Wielka szkoda, że wbrew prze-

pisom prawa międzynarodo-
wego rząd polski dopuszcza do 
propagowania faszyzmu i rasi-
zmu za pośrednictwem firmy 
«Ruch»” – stwierdził przedsta-
wiciel „Searchlight”.

Oświadczenie Sarabjita Sin-
gha jest jednocześnie począt-
kiem kampanii społecznej Sto-
warzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, 
której celem jest zaprzestanie 
przez „Ruch” SA dystrybucji 
wydawnictw propagujących ra-
sizm i antysemityzm. Elemen-
tem kampanii jest między inny-
mi zbiórka podpisów pod pety-
cją protestacyjną do Prezesa Za-
rządu „Ruch” SA, z apelem o za-
kończenie tego haniebnego pro-
cederu.

Na szeroką dostępność mate-
riałów rasistowskich w publicz-
nym obiegu zwracała już Pol-
sce uwagę Europejska Komisja przeciwko Ra-
sizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie Eu-
ropy oraz Komitet na rzecz Eliminacji Dyskry-
minacji Rasowej (CERD) przy ONZ. Corocz-
ny Europejski Tydzień Akcji przeciwko Rasi-
zmowi koordynowany jest przez UNITED for

Intercultural Action, europejską sieć 560 or-
ganizacji antyrasistowskich, której częścią jest 
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”. 21 marca 
obchodzony jest jako Światowy Dzień prze-
ciwko Rasizmowi z woli Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ.
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