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Interpelacja w sprawie Brunatnej Księgi 2011-2012
Warszawa, 25 marca 2013 roku
Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze,
zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie raportu Brunatna Księga
2011-2012 przygotowanego przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” oraz
działań skrajnie prawicowych środowisk.
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją ekspercką
od 1996 roku monitorującą incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydającą
antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Od 2009 roku Stowarzyszenie
„NIGDY WIĘCEJ” koordynuje działanie Centrum Monitorowania Rasizmu
w Europie Wschodniej. Stowarzyszenie jest partnerem ogólnopolskiej akcji
pod egidą MSZ „Polska dla wszystkich”.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w art. 13
zakazuje między innymi istnienia organizacji, których program lub działa-lność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową lub
stosowanie przemocy w celu wpływu na politykę państwa. W Polsce działa
szereg organizacji, które spełniają formalne wymogi ustawowe, jednakże
prowadzą działania znacznie odmienne od tych zawartych w swoich statutach. W działaniach tych można odnaleźć nawiązanie do nacjonalizmu,
nazizmu czy faszyzmu.
Brunatna Księga to monitoring przestępstw popełnionych przez skrajnie
prawicowe organizacje i środowiska oraz incydentów na tle rasistowskim,

ksenofobicznym i aktów dyskryminacji. W tym roku opublikowany raport
obejmuje lata 2011-2012 i zawiera prawie 200 stron opisów różnych
incydentów. W raporcie w roli sprawców wielokrotnie pojawiają się takie
organizacje jak Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny
czy Autonomiczni Nacjonaliści.
Od dłuższego czasu obserwujemy eskalację incydentów powodowanych
przez skrajnie prawicowe organizacje, powodujących konflikty społeczne.
Tylko na terenie Trójmiasta w ciągu ostatnich dwóch tygodni takich incydentów było kilka, w tym jeden stanowił atak na siedzibę Stowarzyszenia
Waga działającego na rzecz kobiet i równouprawnienia.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera o udzielenie
wyjaśnień i odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Rząd RP zapoznał się z raportem Brunatna Księga 2011-2012?
2. Jakie działania zamierza podjąć Rząd RP w celu ograniczenia liczby
incydentów z udziałem skrajnie prawicowych ugrupowań?
3. Czy planowany jest monitoring organizacji, które w sposób jawny dzia-łają
niezgodnie ze swoim statutem, a przede wszystkim niezgodnie z Konstytucją RP?
4. Dlaczego organizacje, które wedle statutu wspierają kulturę i rozwój młodzieży polskiej, mogą bezkarnie niszczyć mienie państwa oraz podejmować
działania na tle rasistowskim i ksenofobicznym?
Z wyrazami szacunku,
ROBERT BIEDROŃ
poseł na Sejm RP VII kadencji

