
Zanim krzykniesz - pomyśl 

Pod hasłem "Zanim krzykniesz - pomyśl" partia Twój Ruch Wielkopolska chce walczyć z 
antysemityzmem na piłkarskich stadionach i planuje rozpowszechniać wśród kibiców ulotkę. 
Pojawiły się wątpliwości czy partia polityczna powinna się wypowiadać w tej sprawie, 
niektórym nasuwa się podejrzenie, że chce w ten sposób zbijać kapitał polityczny. 

Uważam, że nie ma znaczenia kto reaguje na publicznie demonstrowaną nienawiść, 
antysemityzm, ksenofobię. Zawsze jest to potrzebne, tym bardziej, że w naszym 
społeczeństwie wciąż za mało jest odruchów reagowania, natomiast zbyt częsty jest odruch 
odwracania głowy, udawania, że się zła nie widzi. Partia polityczna nie jest przez fakt bycia 
partią pozbawiona prawa zajmowania stanowiska w podobnych sprawach, również w 
sprawach etycznych i moralnych. Przeciwnie, jest nawet do tego powołana - to 
zdeformowane myślenie o partiach, ich partyjniactwo, każe się tu dopatrywać drugiego dna, 
partyjnego interesu. Ale jeśli nawet jeśli byłoby to działanie w interesie partyjnym, to nie 
można go uznać za naganne. Naganne jest odwoływanie się do argumentu rasistowskiego 
dla zdobycia łatwego poklasku. Potępienie antysemityzmu jest trudniejsze, bo może narazić 
na niechęć i wrogość. To powstrzymuje osoby publiczne, polityków i partie przed 
wyrażaniem zdecydowanego stanowiska. 

Zatem sprzeciw jest potrzebny, także akcja ulotkowa zaproponowana przez Twój Ruch. Nie 
wyklucza innych form przeciwdziałania temu co się dzieje na stadionach. Wszystko co zmusi 
do refleksji ma sens. Tu nie da się przewidzieć jakie działania będą skuteczne. A są dane 
wskazujące, że tym co porusza niektórych bywa uświadomienie sobie jakie znaczenie mają 
łatwo i czasem bezrefleksyjnie rzucane słowa. Do niektórych ta prawda trafia przez 
drastyczne obrazy - oglądanie filmów, odwiedzenie obozu zagłady, podobne fotografie. Do 
niektórych trafiają inne argumenty, a do niektórych - żadne. Dlatego zwalczanie takich 
zachowań nie jest ani proste, ani łatwe.  

Jeśli jednak choć jedną osobę da się przekonać, to warto taką inicjatywę wspierać. Może ten 
ktoś przekona brata, przyjaciela, sąsiada?  

Pochwaliłabym Twój Ruch za tę inicjatywę. 

Paula Sawicka 
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