1. Nie mam nic wspólnego z poglądami ani działalnością Partii Twój Ruch.
Pod treścią i formą ulotki Zanim krzykniesz - Pomyśl podpisuję się.
Wielka szkoda, że dominujące na naszej arenie polityczne partie nie były w stanie
zająć tak jednoznacznego stanowiska w sprawie tej metastazy antysemityzmu,
ksenofobii i, de facto, neo faszyzmu, rodzącego się w Polsce.
2. Dla mnie jest jasne, że przyzwoita partia polityczna powinna zabierać głos w tej
sprawie.
3. Uważam, że to dobry pomysł. Trzeba próbować. Edukacja jest na
pewno bardziej skuteczna niż stygmatyzowanie kogoś jako "faszysty",
"antysemity", czy "bandziora". Oczywiście, ci młodzi ludzie na
jakieś lekcji historii słyszeli o krematoriach. Nigdy jednak tego nie
przepracowali emocjonalnie. Przypuszczalnie nie widzieli stosu
dziecięcych bucików w muzeum obozowym w Oświęcimiu, nie czytali
powojennej literatury obozowej , np. Borowskiego i Nałkowskiej, nie
widzieli dziewczynki w czerwonym płaszczyku w "Liście Schindlera" czy
Beniniego ukrywającego przed synkiem obozową rzeczywistość w filmie
"Życie jest piękne" . Inna kwestia to wiarygodność nadawcy przekazu.
Dla kiboli Palikot nie jest autorytetem, ale piłkarze tak, więc
najlepiej gdyby to oni przejęli tą mądrą inicjatywę.
4. Całkowicie i do końca zgadzam się. Mnóstwo akcji rozbija się przez mędrkowanie,
komu to służyć będzie, kto zbije kapitał, czy to nie nazbyt drastyczne środki, a my
jesteśmy mili i łagodni, itp. itd. Jeśli ktoś myśli, że w ten sposób zbije kapitał
polityczny, to w tym kraju nic, tylko go wspierać.
5. Kapitał polityczny? Niech zbiją kapitał, jeśli okażą się skuteczni. Ja mam
zastrzeżenie do formy ulotki. W żadnym razie nie może być tam tych zdjęć –
dokumentów. Byłaby to profanacja zamordowanych. Nie można rzucać pod nogi
hołocie ciał pomordowanych. To nie będzie dla nich argumentem, może nawet
wyzwolić większą agresję. Nie można skomleć „ popatrzcie jak nas mordowano,
zlitujcie się i już nam nie dokuczajcie” To jest zła droga, niech pomyślą nad
zupełnie inną formą.
6. Pomysł kompletnie nietrafiony i wywołujący negatywne odczucia wśród kibiców
w Polsce. Takie inicjatywy spychają ich w ręce skrajnej i prawicy, która zbija kapitał
polityczny. Głupota działaczy TW jest wręcz porażająca.

