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W 1966 czarny pisarz i aktywista, James Baldwin, napisał artykuł dla poczytne-
go amerykańskiego pisma The Nation, w którym czytamy: (…) policjanci to po prostu
wynajęci wrogowie tej populacji. Sa ̨ obecni tylko po to, by trzymać murzyna (Negro) w ry-
zach i pilnować białych interesów, nie maja ̨ żadnej innej funkcji. Sprawa George’a Floyda
pokazuje, że niewiele sie ̨ od tego czasu zmieniło!

I nawet jeśli Europa Środkowo-Wschodnia ma inna ̨ historie ̨ od Stanów Zjednoczonych,
odmienny profil społeczno-etniczny i całkowicie inna ̨ dynamike ̨ polityczna,̨ brutalność i
korupcja organów ścigania stanowia ̨w tym regionie taki sam – jeśli nie wiek̨szy – problem,
jak w USA czy w krajach Europy Zachodniej.

Rasizm, samowładza, brak empatii oraz całkowity brak odpowiedzialności cywilno-
prawnej służb policyjnych wobec własnych obywateli, stanowia ̨ problem uniwersalny,
do rozwiaz̨ania którego nie kwalifikuje sie ̨ na pewno klasa polityczna, ze swojej natury
polegajac̨a na policji jak na swoim psie stróżujac̨ym, który kontroluje i tłumi zachowania
społeczne postrzegane jako ryzykowne przez system.

Kto wiec̨ ma dokonać drastycznego ciec̨ia w policyjnym budżecie i upewnić sie,̨ że
policyjne zbrodnie bed̨a ̨ wyciag̨ane na światło dzienne i karane z pełna ̨ surowościa?̨
Wywierać presje ̨ polityczna ̨musza ̨ sami obywatele, którzy powinni sie ̨ zorganizować
w niehierarchiczne organizacje na szczeblu lokalnym, by nastep̨nie przejść do edu-
kacji, monitoringu i lobbyingu na szczeblu państwowym.

Sens istnienie policji – przynajmniej w obecnej skali – musi zostać podważony racjo-
nalnymi argumentami, których bynajmniej nie brakuje. Brutalne zbrodnie stanowia ̨mały
ułamek spraw, którymi policja zajmuje sie ̨ na codzień. Znacznie cześ̨ciej funkcjonariusze
pałuja ̨ i torturuja ̨ niewinnych obywateli złapanych z jointem w rek̨u, którzy maja ̨ tego
pecha, że żyja ̨w kraju ze średniowiecznym prawem narkotykowym niemajac̨ym żadnego
społecznego ani ekonomicznego uzasadnienia.

Przy okazji musimy sobie uświadomić, jak bardzo policja polega na przestep̨stwach bez
ofiar, czyli czynach zabronionych przez prawo, które nie wyrzad̨zaja ̨ nikomu szkody. Bez
tych “przestep̨stw” nadmierna liczebność policji i nadmuchany do poteg̨i budżet nie mia-
łyby żadnego usprawiedliwienia!

Należy również dodać, że istnienie policji samow sobie jestwyrazemnieufności państwa
wobec własnych obywateli, którzy postrzegani sa ̨ przez polityków i organy ścigania jak
dzikie świnie, które tylko czekaja ̨by przeorać publiczny ogródek. W Polsce odbija sie ̨przy
tym wciaż̨ echo poprzedniego reżimu, w którym Milicja Obywatelska wspólnie ze Służba ̨
Bezpieczeństwa nie miały żadnej innej funkcji poza zastraszaniem, torturowaniem i pało-
waniem obywateli!

Ktoś może wprawdzie powiedzieć, że 31 lat żyjemy już w wolnym kraju i dużo sie ̨ zmie-
niło. Spytam wiec̨, czemu policjant wciaż̨ może strzelić nastolatkowi, który nie wykazuje
żadnej agresji, w plecy albo zabrać go na komisariat, żeby cała ̨ noc przytrzaskiwać mu
jad̨ra szuflada ̨ i przypalać go papierosami? Prawda jest taka, że autorytet deprawuje a w
połac̨zeniu z gnatem i blacha ̨ prowokuje do działań mało majac̨ych wspólnego z dbaniem
o porzad̨ek publiczny.
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Faktycznie, w ciag̨u ostatnich kilku dekad napisano stos prac naukowych pokazujac̨ych
czarno na białym, że uprawnienia do karania innych skutkuja ̨ zazwyczaj ich przekrocze-
niem, co w połac̨zeniu z nieformalnym immunitetem tworzy armie ̨ sadystów niewiele so-
bie robiac̨ych ze swoich obowiaz̨ków czy uprawnień.

Publiczne uduszenie George’a Floyda jest tylko jednym z wielu drastycznych przypad-
ków, któremaja ̨miejsce codziennie na całym świecie. Niewszystkiemaja ̨podłoże rasistow-
skie, ale wszystkie sa ̨spowodowane bezkarnościa ̨policji i obecnościa ̨niebezpiecznychme-
chanizmów psychologicznych, z którymi politycy nie bed̨a ̨walczyć, jeśli sie ̨ ich do tego nie
zmusi!

Walka z policyjna ̨ brutalnościa ̨ jest ponadto odpowiedzialnościa ̨ każdego członka spo-
łeczeństwa, bo to jego podatki pokrywaja ̨ pensje funkcjonariuszy. A jeśli służby nie funk-
cjonuja ̨ tak jak należy, to obywatel pierwszy powinien upomnieć sie ̨ o zmiany w ich funk-
cjonowaniu i finansowaniu. W innym wypadku ponosi on cześ̨ciowa ̨ odpowiedzialność za
istniejac̨a ̨ patologie,̨ która na pewno nie rozwiaż̨e sie ̨ sama!
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