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Zwracamy się do Pana z prośbą o zwrócenie uwagi na sposób
potraktowania przez Prokuraturę naszych zgłoszeń dotyczących festiwali
„muzyki patriotycznej”, na których w rzeczywistości propagowana jest
ideologia neofaszystowska. W tym roku dwukrotnie interweniowaliśmy w
tej sprawie w prokuraturze, podobne interwencje podejmowała Fundacja
Klamra,. Za pierwszym razem nasze zawiadomienie dotyczyły
odbywającego się w dniach 3-6 lipca w Kępnej koło Żytna festiwalu „Orle
Gniazdo”, szeroko reklamowanego w Internecie przez ugrupowania
nacjonalistyczne, za drugim – warszawskiego festiwalu „Ku Niepodległej
vol. 5”, który miał miejsce w dniach 10-11 listopada w Warszawie. W
pierwszym przypadku Prokuratura postanowiła odmówić wszczęcia
dochodzenia, wskazując na „niepopełnienie czynu”. W przypadku drugim
odmówiła dalszego postępowania ze względu na „niepopełnienie
przestępstwa”, ponieważ uznała festiwal za działalność artystyczną, co
rzekomo wyklucza ponoszenie przez jego organizatorów i wykonawców
odpowiedzialności karnej.
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Jako stowarzyszenie od kilkunastu lat zajmujące się zwalczaniem
ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu oraz mowy nienawiści jesteśmy
przekonani, że ocena obu tych spraw przez Prokuraturę była pobieżna i
niewystarczająca. Po zapoznaniu się z treścią utworów prezentowanych
przez zaproszonych na festiwale wykonawców, z głoszonymi przez nich
hasłami i używanymi symbolami, a także po obejrzeniu zdjęć z ich
koncertów możemy stwierdzić, że rozpowszechniają oni i publicznie
propagują faszystowskie lub nazistowskie idee.
Zezwalanie przez władze na typu imprezy sprawia, iż uczestniczący
w nich młodzi ludzie mogą odnieść mylne wrażenie, że szerzone tam hasła
i lansowane treści mają pełne prawo do istnienia w przestrzeni publicznej.
Wzmacnianie takich postaw uważamy za niebezpieczne i społecznie
szkodliwe.

Liczymy na Pana interwencję w tej sprawie – tym bardziej, że jako Prokurator Generalny
zadeklarował Pan, iż walka z mową nienawiści stanie się jednym z Pana priorytetów.
Załączamy kopie naszej korespondencji z Prokuraturą i Policją. Znajduje się tam więcej
informacji na temat wspomnianych imprez i występujących na nich zespołów.

Z wyrazami prawdziwego szacunku,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
Marek Gumkowski
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