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Jest źle. Wiemy, że jest.
Nie trzeba już dłużej opowiadać o faszystowskiej hydrze podnoszac̨ej łeb. Nie trzeba

operować kwiecistymi metaforami. Wiemy, że Trump doszedł do władzy, zapowiadajac̨
budowe ̨muru mied̨zy USA a Meksykiem – prawie 30 lat po zburzeniu muru berlińskiego.
Podziały na kraje pierwszego, drugiego i trzeciego świata nigdy nie były tak wyraźne. W
Europie sytuacja też nie jest ciekawa: Anglia miota sie ̨ z Brexitem, Orban prowadzi na We-̨
grzech skrajnie prawicowa ̨polityke,̨ w Skandynawii powracaja ̨neonazistowskie organiza-
cje. We Francji niemal wybrano na prezydentke ̨kraju przewodniczac̨a ̨Ruchu Narodowego.
Wygrana socjalliberalnego Macrona uśpiła czujność niektórych. Niesłusznie.

Polska rzeczywistośćwcale nie jest dużo bardziej różowa. Łamane sa ̨tutaj prawa obywa-
telskie, ignoruje sie ̨dokumenty państwowe, litera prawa przestajemieć dla władzy znacze-
nie.Wdalszym ciag̨umaja ̨miejsce eksmisje na bruk, próbuje sie ̨ograniczać dostep̨ do abor-
cji i antykoncepcji awaryjnej, rosna ̨ nierówności społeczne. Jednocześnie prawica wpro-
wadza programy wsparcia finansowego, które uciszaja ̨pretensje o brak postulatów socjal-
nych. Skrajnie prawicowe i faszystowskie grupy zagarniaja ̨coraz bardziej opuszczone pole
walk lewicy – rozdajac̨ posiłki bezdomnym, oferujac̨ pomoc prawna,̨ sprzat̨ajac̨ lasy, czy
wołajac̨ „nasze ulice, nasze kamienice” – co niestety odnosi sie ̨ do „naszego” jako do „pol-
skiego” i nie jest głosem sprzeciwu wobec kamieniczników wyrzucajac̨ych lokatorów. Co-
raz radykalniejsze prawicowe poglad̨y i postawa „patriotyczna” zlewaja ̨ sie ̨ ze soba ̨ i sa ̨
uznawane za godne naśladowania.

Partia rzad̨zac̨a nadaje nowa ̨ narracje ̨ narastajac̨ym skrajnie prawicowym przekona-
niom. Nacjonalizm można nazwać patriotyzmem, a każdego wroga nazwać komunista ̨ na
cześć nieurodzajnych lat PRLu, którego młodzież nawet nie doświadczyła. Koszulki z Żoł-
nierzami Wyklet̨ymi i wielki biznes „odzieży patriotycznej”, mimo wat̨pliwych wartości
estetycznych w dalszym ciag̨u jest szalenie modny. „Dobre, bo polskie” przestaje być prza-
śnym powiedzeniem z reklam wyrobów mies̨nych, staje sie ̨ symbolem dumy narodowej.

Problem dotyczy zarówno partii prawicowych, jak i neoliberalnych. Pod płaszczykiem
wolności słowa, ich przedstawiciele wydaja ̨ zgody na marsze faszystów. Musimy przestać
na to pozwalać. To nie jest wolność słowa i poglad̨ów politycznych – to normalizacja faszy-
zmu w przestrzeni publicznej. Polska lewica, w tym ruch antyfaszystowski, musza ̨ zaczać̨
solidna ̨ prace ̨ nad przeciwstawieniem sie ̨ propagowaniu faszyzmu, na poziomie zajmowa-
nia przestrzeni i rozprzestrzeniania symboliki oraz przekazywania krytycznej postawy w
treściach edukacyjnych. Blokady pojedynczych marszów i organizowanie alternatywnych
demonstracji nie sa ̨wystarczajac̨e – potrzebne jest spójne, przemyślane działanie na wielu
frontach i szeroko zakrojona praca u podstaw, połac̨zenie teorii z praktyka.̨

Powtarzamy od zarania dziejów te same puste sformułowania: musimy sie ̨ or-
ganizować, musimy stawiać opór. W tym samym czasie, ruch zamyka sie ̨ na
dialog ze społecznościami na zewnat̨rz i organizuje sie ̨ wokół własnego, sub-
kulturowego i wyludnionego wnet̨rza, nie dopuszczajac̨ nowych rozwiaz̨ań i
ludzi do działania. Potrzebujemy nowych zasobów i energii, a przede wszyst-
kim otwartości na siebie nawzajem.
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Dzisiejszy faszyzm jest łatwo dostep̨ny i rozprzestrzeniany w przestrzeni internetowej,
jego drogi zbiegaja ̨sie ̨zmizoginia,̨ rasizmemczywykluczeniemklasowym. Znajdujemy sie ̨
w momencie, gdy brak otwartości na uchodźców, czy powtarzanie „szlachta nie pracuje”
stały sie ̨ modne i przyjmowane odruchowo, bezkrytycznie. Bo czemu ktokolwiek miałby
być krytyczny w stosunku do czegoś, co przekonało już tyle osób z naszego otoczenia?
Czemu ktoś miałby sie ̨ przeciwstawić trendowi i to tak łatwo dostep̨nemu?

Organizowanie protestów jest ważne. Pojawianie sie ̨ na nich w jak najwiek̨szej liczbie i
nagłaśnianie ich również. To obowiaz̨kowy element naszych działań. Mimo wszystko, co-
roczna Demonstracja Antyfaszystowska odbywajac̨a sie ̨ 11 listopada w Warszawie to nie
środowiskowy Open’er, choć ruch wydaje sie ̨ czasem w ten sposób ja ̨ traktować. Skupiajac̨
siły na jednym działaniu raz w roku nie zmierzamy w strone ̨ zmiany; my nawet tak na-
prawde ̨ o nia ̨ nie walczymy. Środowiska lewicowe lubia ̨ zajmować sie ̨ tym, co przyjemne
i już opanowane – organizowaniem imprez, działalnościa ̨ artystyczna,̨ pisaniem przeinte-
lektualizowanych tekstów w mediach, których odbiorcami sa ̨ inni lewicowcy – to jest ok,
jeśli chcemy być fajni i fajne dla siebie nawzajem, ale potrzebujemy czegoś wiec̨ej, jeżeli
chcemy doprowadzić do jakiejkolwiek społecznej zmiany.

Edukacja potrzebuje lewicowej alternatywy. Media potrzebuja ̨ lewicowego głosu. Po-
trzebuje go internet. Potrzebujemy ogromnej debaty na temat tożsamości dzisiejszej le-
wicy i antyfaszyzmu. Debaty, która bed̨zie trwać. Potrzebujemy podjec̨ia natychmiasto-
wych działań, ponieważ z faszyzmem sie ̨nie dyskutuje, ale niszczy sie ̨ go u jego podstaw –
niewiedzy, konformizmu i lek̨u przed tym, co przyniesie jutro.

Skandujac̨ „wszystkie jesteśmy antifa”, postulujmy złożona ̨postawe ̨– walke ̨ z
faszyzmem, prace ̨u podstaw,wsparcie grupmniej uprzywilejowanych, a także
współprace ̨ z organizacjami walczac̨ymi o sprawiedliwość społeczna ̨ i prawa
człowieka. Przedewszystkim deklarujmy jednak działanie. Antyfaszyzm to nie
modny dodatek do stroju. Czasem o tym zapominamy.

Chodźmy na marsz, ale nie zapominajmy, żeby na tym nie poprzestawać. Skrajna pra-
wica rośnie w siłe ̨ i ma do tego wspaniałe warunki. Jeśli sami i same nie weźmiemy spraw
w swoje rec̨e, nikt nie zrobi tego za nas.
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