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Szanowny Panie,
jako osoby i instytucje od lat starające się budować w Polsce otwarte, równe,
wolne od uprzedzeń i nienawiści społeczeństwo, nie możemy przejść obojętnie
nad Pana słowami, a także nad hasłami i transparentami, które pojawiły się na
marszu Pańskiej partii, a na które jak dotąd nie było reakcji.
Na niedzielnym marszu, firmowanym przez formację, której Pan przewodzi,
pojawiły się hasła, nie tylko oburzające moralnie, lecz mogące stanowić
przestępstwo nawoływania do nienawiści. Transparent z wezwaniem:
Domagamy się od rządu likwidacji masomerii [tj. masonerii] żydowskiej w
Polsce. Zagrażają Polakom czy napis na niesionej w pochodzie tablicy, na której
skrót KOD jest rozwiązywany jako Komitet Obrony Dobytku Żydokomuny to
hasła kojarzące się nieuchronnie ze sloganami i „głosami ludu” podczas
sterowanej przez komunistów kampanii antysemickiej w 1968 roku. Jeszcze
gorsza, bardziej niepokojąca i niebezpieczna jest jednak obecność tej retoryki w
Pana wystąpieniach publicznych. Ów transparent i Pana słowa o tym, że “kiedyś
nie wszyscy w Polsce byli patriotami, a do dzisiaj żyją w Polsce ich dzieci i
wnuki” doskonale, niestety, się uzupełniają, stwarzając wrażenie tragicznej
powtarzalności historii. Pytamy więc Pana czy utożsamia się Pan z hasłami
głoszonymi na marszu poparcia dla rządu i prezydenta? Jeśli nie, to czy zamierza
Pan przemówić do swoich zwolenników by zaprzestali głoszenia antysemityzmu i
nienawiści?
Protestujemy też przeciwko Pańskiej wypowiedzi po raz kolejny dzielącej
Polaków na, wg Pana, “gorszy i lepszy sort”. Nazywanie tych, którzy wyrażają
własną opinię, myślą inaczej niż Pan, Polakami gorszego sortu jest niegodziwe.
Nie wolno zapominać, że zbrodniczą politykę III Rzeszy zapoczątkowały
nienawistne słowa, wskazujące kogo można pozbawić prawa do godności,
szacunku, własności, wolności, wreszcie życia, kto jest gorszym sortem. Takie
słowa są niedopuszczalne w ustach przywódcy poważnej partii politycznej. W
Polsce, gdzie trwa pamięć barbarzyństwa II wojny światowej, nazywanie ludzi
Polakami gorszego sortu, a następnie porównanie ich do gestapowców jest
szczególnie niedopuszczalne, ohydne, niehonorowe. Dla tych słów, które
dotykają nas wszystkich, a służą zatrważającemu dzieleniu Polaków na lepszych i
gorszych nie ma żadnego usprawiedliwienia. Oczekujemy, że przeprosi Pan za
nie Obywateli Rzeczpospolitej.
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