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w Seattle. Obecnie na caªym ±wiecie dziaªa ponad sto lokalnych grup. Polskie IMC (centrum mediów niezale»nych) funkcjonuje
o�cjalnie od pa»dziernika 2002r. Jego redakcj¦ wspóªtworz¡ wolontariusze z Torunia, Wrocªawia, Warszawy, Gda«ska i innych miast.
Indymedia oparte s¡ na wolontariacie, decentralizuj¡ procesy decyzyjne, odrzucaj¡ struktury hierarchiczne i promuj¡ rozwi¡zywanie
kon�iktów na drodze kompromisu. O±rodki IMC maj¡ stanowi¢ alternatyw¦ wobec mediów komercyjnych. Naszym celem jest
stworzenie otwartego forum dla swobodnej wymiany informacji, pomysªów, i idei ignorowanych lub przedstawianych w faªszywym
±wietle przez komercyjne ±rodki masowego przekazu. IMC maj¡ struktur¦ otwart¡. Zapraszamy do http://pl.indymedia.org! Je±li
¢hciaªby± podzieli¢ si¦ informacj¡, któr¡ uwa»asz za wa»n¡, mo»esz to zrobi¢ poprzez wybranie skrótu �Publikuj� w otwartym
serwisie w prawej kolumnie strony gªównej. Je±li chcesz wzi¡±¢ udziaª w pracach polskich IMC, zapisz si¦ na list¦ dyskusyjn¡
http://lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-pl.
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1 Polska

1.1 [Pozna«] O±wiadczenie Koalicji dla Wol-
no±ci

http://pl.indymedia.org/pl/2005/11/17096.shtml
FA Pozna« 26-11-2005 00:28

WOLNO�� ZGROMADZE� CZY POLITYCZNA
HIPOKRYZJA O±wiadczenie Koalicji dla Wolno±ci organi-
zatorów demonstracji w Poznaniu w dniu 26 listopada 2005
roku

W zwi¡zku z zakazem i rozbiciem Marszu Równo±ci w
Poznaniu powstaje dzi± ruch w obronie wolno±ci sªowa i zgro-
madze«, ruch który za cel stawia sobie obron¦ swobód oby-
watelskich. Cho¢ pozna«ski Marsz Równo±ci i wydarzenia 19
listopada legªy u podstaw tego spoªecznego sprzeciwu, to jed-
nak, jak podkre±lamy w osobnym o±wiadczeniu, nie byª to
przypadek odosobniony. Prawo do demonstracji jest w Polsce
ªamane od dªu»szego czasu. Dlatego ze szczególnym zdzi-
wieniem odczytujemy gªosy poparcia dla naszego ruchu od
elit politycznych, za rz¡dów których policja nie mniej brutal-
nie pacy�kowaªa demonstrantów. Za czasów ka»dej z ostat-
nich rz¡dz¡cych koalicji, dochodziªo do bezprecedensowego
nadu»ycia siªy przez sprawuj¡cych rz¡dy: za czasów AWS i
premiera Buzka strzelano z broni do robotników i rolników
(ci¦»ko ranni podczas demonstracji robotników z �ucznika i
blokad rolniczych); za czasów SLD policja przez cztery dni
pacy�kowaªa legalny protest pracowników o»arowskiej Fab-
ryki Kabli; w styczniu br. policja rozbiªa pokojow¡ demon-
stracj¦ przeciwko wizycie Wªadimira Putina w Krakowie -
wymie«my tylko kilka z dziesi¡tków innych podobnych przy-
padków. Warto przypomnie¢, i» posªowie SLD (w tym promi-
nentni dzi± czªonkowie SdPl) oraz UP wiosn¡ 2004 roku,
pod naporem rosn¡cego niezadowolenia spoªecznego z ich
rz¡dów, gªosowali za ustaw¡ zaostrzaj¡c¡ i ograniczaj¡c¡
prawo do zgromadze«. Dzi±, wyczuwaj¡c koniunktur¦ polity-
czn¡, przybieraj¡ mask¦ obro«ców swobód demokratycznych.
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To wyj¡tkowa hipokryzja.
Naszemu ruchowi nie chodzi o to, aby jednej opcji czy

partii politycznej przestawi¢ inn¡ - nasz ruch jest ruchem wol-
no±ciowym i demokratycznym przeciwko nadu»yciom wªadzy,
jej bucie i hipokryzji. Wªadzy, która - przypomnijmy - jest
pozbawiona poparcia wi¦kszo±ci spoªecze«stwa. W naszym
kraju jest potrzebny oddolny i spontaniczny ruch, który przy-
wróci nam nasze prawa i odsunie w cie« skompromitowane
elity polityczne.

Koalicja dla Wolno±ci
Dodaj komentarz: http://admin.pl.indymedia.org/

poland/servlet/OpenMir?do=addcomment&aid=17096&language=
pl

1.2 Brutalna pacy�kacja Marszu Równo±ci
w Poznaniu

http://pl.indymedia.org/pl/2005/11/17002.shtml
21-11-2005 13:21
�omo! Gestapo!"krzyczeli uczestnicy Marszu Równo±ci

do brutalnie interweniuj¡cych policjantów. Najpierw kibice,

Mªodzie» Wszechpolska i neofaszy±ci obrzucali protestuj¡cych
jajkami, potem policja kopi¡c i wykr¦caj¡c r¦ce aresztowaªa
siedz¡cych na ziemi demonstrantów. Zatrzymano 68 osób.

W dniu 19.11.2005 w Poznaniu odbyª si¦, czy raczej
miaª si¦ odby¢, Marsz Równo±ci. Chciano demonstrowa¢ za
tolerancj¡, równouprawnieniem, prawami kobiet i przeciwko
dyskryminacji osób o innej orientacji seksualnej. Dotychczas
wszystkie tego typu marsze w Polsce spotykaªy si¦ z wrogo±-
ci¡ ze strony polityków: konserwaty±ci mówili o «iemoralnej,
oburzaj¡cej promocji homoseksualizmu", liberaªowie delegal-
izowali marsze z powodu "braku bezpiecze«stwa". Mªodzie»
Wszechpolska uczestników Marszów Równo±ci nazywa homo-
terrorystami. Sekretarz Zarz¡du Gªównego tej organizacji
Mariusz Tomczak pisaª »e: "...Lewak i anarchista s¡ wrogami
demokracji, którzy kontestuj¡ porz¡dek prawny i marz¡ o
wywróceniu do góry nogami ªadu spoªecznego."Tym razem
byªo podobnie - marsz zostaª zdelegalizowany przez wªadze
(prezydenta Grobelnego (z poparcia PO); zakaz podtrzy-
maª jeszcze SLD-owski wojewoda Nowakowski) i zaatakowany
przez bojówki i policj¦.

Rysunek 1:

Prezydent Poznania ju» 11 razy zakazywaª (grupie
Komitet Wolny Kaukaz http://www.kwk.boo.pl - koalicja
ró»nych grup protestuj¡cych przeciwko wojnie na Kaukazie)
demonstracji, co s¡d uznaª za dziaªanie nielegalne. Po wyda-
niu kolejnego 12 zakazu przemarszu (tym razem Marszowi
Równo±ci) z powodu "braku mo»liwo±ci zapewnienia bez-
piecze«stwa", byªo jasne, »e uczestnictwo w marszu b¦dzie
aktem obywatelskiego nieposªusze«stwa i »e na demonstracj¦
udadz¡ si¦ przedstawiciele wielu ±rodowisk: feministycznych,
anarchistycznych, lewicowych, jak te» artystycznych.

Anarchi±ci tego dnia zacz¦li swój protest ju» okoªo poªud-
nia pod domem prezydenta Grobelnego. Ponad 20 osób z

transparentem: "Tolerancji tak, polityce nie"gwizdaªo, roz-
dawaªo s¡siadom ulotki i wznosiªo hasªa ("Ka»da wªadza
zabija wolno±¢", "Wolno±¢ sªowa i zgromadze«"). Mimo
ewidentnej obecno±ci kogo± w domu, nikt nie miaª odwagi
otworzy¢ i wytªumaczy¢ si¦ ze stawianych zarzutów.

Do samego Marszu Równo±ci w zasadzie nie doszªo. Po
kilkana±cie policyjnych aut staªo na wszystkich drogach do-
chodz¡cych do miejsca sk¡d miaª ruszy¢. Kilkuset protes-
tantów ju» na samym pocz¡tku zostaªo otoczonych z dwóch
stron szczelnym kordonem policji. Za nimi z obu stron
zgromadzili si¦ agresywni nazi±ci, Mªodzie» Wszechpolska
oraz kibice-skinhedzi. Nikogo nie wpuszczano do ±rodka.
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Po bezskutecznych próbach rozpocz¦cia marszu, demon-
stranci zacz¦li chodzi¢ w kóªko skanduj¡c "Demonstrujmy
na okr¡gªo". W odpowiedzi na jaja, którymi obrzucano
demonstrantów, odpowiadano: "To s¡ jaja z demokracji".
Policja staªa tarczami odwrócona w stron¦ demonstran-
tów i zacz¦ªa spisywa¢ niektóre osoby (najcz¦±ciej te sto-
j¡ce z transparentami), a tak»e staªa tarczami odwrócona
w stron¦ agresywnych przedstawicielów prawicy i zacz¦ªa ich
spisywa¢. Wzywano hasªa "Wolno±¢, równo±¢, pomoc wza-
jemna", "Mamy prawo demonstrowa¢"i pod adresem skin-
hedów: "Faszystowskie ±winie, wolno±¢ nie zginie".

Po godzinie policja zacz¦ªa wyci¡ga¢ z tªumu i aresztowa¢
pojedyncze osoby. W odpowiedzi okoªo 40 demonstrantów
usiadªo na ziemi i trzymaj¡c si¦ za r¦ce skandowaªo "To
jest wasza demokracja!". Mimo, »e nikt nie byª agresywny,
na pokojowy sitting policja zareagowaªa przemoc¡ - polic-
janci w kominiarkach zacz¦li wyszarpywa¢ ludzi za r¦ce i
wªosy, kilkana±cie osób brutalnie ci¡gni¦to po bruku do poli-

cyjnych suk. Policja wykr¦caªa r¦ce i kopaªa siedz¡cych ludzi.
Krzyczano: �OMO", "Gestapo", "pu±¢cie ich". Po dwudzi-
estu minutach policja wycofaªa si¦ z powodu braku pustych
miejsc w radiowozach. Pi¦¢ peªnych suk, z ponad 60 osobami
w ±rodku, odjechaªo na ró»ne komisariaty. Ewa Wójciak, ak-
torka Teatru 8 Dnia, zwi¡zana kiedy± z demokratyczn¡ opozy-
cj¡, dla prasy powiedziaªa: �hce mi si¦ pªaka¢. Widziaªam,
jak policja ci¡gnie chªopaka gªow¡ po bruku, dziewczyn¦
szarpali za wªosy http://www.kobiety-kobietom.com/galeria/
displayimage.php?album=253&pos=64. Nikt z tych mªodych
ludzi nikogo nie obra»aª, nikt nie byª agresywny, manifestowaª
w pokojowy sposób w obronie tolerancji. Tyle lat walczyli±my
o demokracj¦, my±laªam, »e ju» to mamy, ale widz¦, »e nigdy
do±¢ upominania si¦ o podstawowe demokratyczne prawa".

Zaraz po aresztowaniach pod jednym z komisariatów zor-
ganizowano kolejny protest. Podczas tej pikiety solidarno±-
ciowej zostaªy zatrzymane kolejne 3 osoby trzymaj¡ce trans-
parent "Do±¢ represji za pogl¡dy".

Rysunek 2:

Jako reakcja na represje rozpocz¦to zbieranie pod-
pisów pod listem protestacyjnym http://pl.indymedia.org/
pl/2005/11/16997.shtml w którym czytamy: "Wyra»amy
gª¦boki sprzeciw wobec post¦puj¡cego procesu ograniczania
i ªamania praw czªowieka w Polsce. Chcemy »y¢ w pa«stwie,
które gwarantuje równe traktowanie obywateli bez wzgl¦du
na ich wiek, pªe¢, orientacj¦ seksualn¡, kolor skóry, wyznanie
czy pogl¡dy polityczne. Polska nie jest wedªug nas obecnie
takim pa«stwem. Polska jest krajem dyskryminacji. Na to
nie wyra»amy zgody". Podpisaªy go znane postacie ze ±wiata
kultury, dziennikarze, dziaªacze spoªeczni.

Wszyscy aresztowani zostali wypuszczeni jeszcze tego
samego dnia. W±ród zatrzymanych znajdowali si¦ aktywi±ci
ró»nych ugrupowa«, aktorzy, osoby postronne. Je»eli do-
jdzie do procesów, b¦d¡ to niew¡tpliwie procesy polityczne.

"B¦dziemy na pewno skar»y¢ decyzj¦ prezydenta Grobelnego
i liczymy na pomoc prawn¡ Fundacji Helsinskiej, która jest za
nami "mówi jedna z zatrzymanych organizatorek Marta Jer-
maczek z Zielonych 2004. Zostaªo naruszonych wiele procedur
i przepisów. Policja nie skontaktowaªa si¦ z organizatorami.
Nie byªo wyra¹nego nawoªywania do rozej±cia si¦. Poza tym
jak mieli±my si¦ rozej±¢, skoro byli±my zamkni¦ty w szczelnym
kordonem policji, a poza nim stali kibice-skinhedzi. Ludzie si¦
ich bali. Aresztowani zapowiadaj¡, »e zamierzaj¡c zrobi¢ nie
tylko medialne zamieszanie, ale jeszcze raz wyj±¢ na ulice.

Dwa tygodnie wcze±niej ró»ne ugrupowania w 9 miastach
Polski zorganizowaªy protest przeciwko ostatniej fali represji
politycznych

Lublin | Wrocªaw | Kraków | Szczecin | Katowice |
Pozna« | Warszawa | �ód¹ | Cz¦stochowa | Gda«sk .
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Obecnie okoªo kilkadziesi¡t osób ma sprawy w s¡dach za
udziaª w demonstracjach, podczas których policja wielokrot-
nie brutalnie interweniowaªa. W ostatnim czasie do aresztu
na 15 dni tra�ª Marek Kurzyniec http://kurzyniec.host.sk
(Federacja Anachistyczna - Kraków) za udziaª w demon-
stracji przeciwko wojnie na Kaukazie. Inny protestuj¡cy, An-
drzej Smosarski http://www.smosarski.pl z organizacji Cz-
erwony Kolektyw-Lewicowa Alternatywa, zostaª skazany na
grzywn¦ z zamian¡ na 100 dni aresztu, za udziaª w pro-
te±cie pracowniczym. Wszystko wskazuje na to, i» tra� do
wi¦zienia. Zagro»onych jest kilkana±cie osób w kraju. Wi¦cej
informacji na ich temat na stronie: Do±¢ represji za pogl¡dy
http://alteree.hardcore.lt/bezrepresji/ Rysunek 3:

1.3 [Warszawa] foto z akcji antyfutrzarskiej

Rysunek 4:

http://pl.indymedia.org/
pl/2005/11/17082.shtml
h. i asia ª 25-11-2005 17:08
akcja rozpoczeªa si¦ koªo
15, udziaª wzieªo okoªo
100 osób, aktywi±ci sfor-
mowali dªug¡ kolejk¦ od
sklepu, oraz rozdawali
ulotki, w akcji uczest-
niczyªy Empatia, Viva!,
stowarzyszenie obrony
królików i przyjaciuª
fretek

Dodaj komentarz: http://admin.pl.indymedia.org/
poland/servlet/OpenMir?do=addcomment&aid=17082&language=
pl

1.4 Ewikcja skªotu DeCentrum

http://pl.indymedia.org/pl/2005/10/16512.shtml
imc-pl 26-10-2005 14:53
We wtorek 25.10. okoªo poªudnia na skªot DeCentrum

wkroczyªa policja wraz z urz¦dnikami miejskimi i wªa±ci-
cielem oraz nakazem opuszczenia budynku, go±cie nie raczyli
skorzysta¢ z dzwonka i zniszczyli drzwi skªotu. Kiedy je-
den ze skªotersów odmówiª dobrowolnego opuszczenia swojego
pokoju, stra» miejska wyniosªa go z niego, a na korytarzu,
gdzie trzymaªo go dwóch stra»ników miejskich zostaª uder-
zony w twarz, a nast¦pnie kopni¦ty w brzuch przez trzeciego,
poczym stró»e prawa zagrozili mu zrzuceniem ze schodów.
Skªotersi ewakuowali sprz¦t z budynku, ale zapowiadaj¡, »e

nie oddadz¡ skªotu bez walki i prosz¡ o akcje solidarno±ciowe.
http://pl.indymedia.org/pl/2005/10/16494.shtml http:

//pl.indymedia.org/pl/2005/10/16495.shtml http://pl.
indymedia.org/pl/2005/10/16499.shtml

W ±rod¦ 26.10.2005 o godz. 14.30 pod urz¦dem miejskim,
na ul. Sªonimskiej 1 w Biaªymstoku rozpoczeªa si¦ demon-
stracja w obronie DeCentrum. http://pl.indymedia.org/pl/
2005/10/16504.shtml

Akcja solidarnosciowa odb¦dzie si¦ te» w Warszawie pod
MSWiA przy ul. Batorego 5 w czwartek o godzinie 15.00
- a tak»e - Pozna« http://pl.indymedia.org/pl/2005/10/
16509.shtml o godzinie 15.00 w ul. Póªwiejska, obok Starego
Marycha

Szczegóªy: http://decentrum.bzzz.net | http://
foodnotbombs.prv.pl

W tym roku problemy z wªadz¡ miaªy równie» skªoty:
Brutalny atak na squat fabryka http://fabryka.bzzz.
net - raport z zaj±cia http://pl.indymedia.org/pl/2005/
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02/11625.shtml, nagrania dzwi¦kowe: powitanie http://
pl.indymedia.org/media/2005/02/11604.mp3, - skarga tele-
foniczna http://pl.indymedia.org/media/2005/02/11634.mp3,
niszczenie bramy http://pl.indymedia.org/media/2005/02/
11635.mp3. Atak policji na squat Elektromadonna http://
elektromadonna.bzzz.net: relacja http://pl.indymedia.org/
pl/2004/12/10884.shtml, Naj±cia na squat Spóªdzielnia -
relacja http://pl.indymedia.org/pl/2005/10/16186.shtml.

O�WIADCZENIE KOLEKTYWU DECENTRUM

DeCentrum squat przy ul.Cz¦stochowskiej 14/2 w Bi-
aªymstoku istnieje od 5 lat. W naszym mie±cie speªniamy rol¦
Alternatywnego O±rodka Kultury: organizujemy koncerty ze-
spoªów z caªego ±wiata (do tej pory ok. 100 koncertów), co
na tle instytucji kulturalnych w naszym mie±cie jest sporym
osi¡gni¦ciem.

Na DC odbywaªy si¦ te» próby lokalnych zespoªów, wys-
tawy najró»niejszych artystów w galerii OUT OF CONTROL
(min. w ramach Dni Sztuki Wspóªczesnej 2005), równie»
warsztaty dla dzieci, darmowe korepetycje itd. Dzi¦ki DeCen-
trum Biaªystok jest wa»nym punktem na mapie alternatywnej
Polski, promujemy miasto na caªym ±wiecie przez nasze kon-
takty.

Gªównym punktem naszej dziaªalno±ci jest jednak akcja
JEDZENIE ZAMIAST BOMB - od 4 lat w ka»d¡ niedziel¦ o
14 na ulicy Suraskiej rozdajemy gor¡ce wegetaria«skie posiªki
wszystkim potrzebuj¡cym. Produkty »ywno±ciowe kupujemy
za pieni¡dze uzyskane z koncertów na DeCentrum. Squat to
równie» miejsce gdzie gotujemy te posiªki, teraz gdy stracil-
i±my lokal, dalszy los akcji stoi pod znakiem zapytania i ok.
80 osób co tydzie« traci szanse na gor¡cy obiad.

DeCentrum byªo równie» miejscem gdzie kilka osób
mieszkaªo tam na codzie«, teraz osoby te zostaªy bez dachu
nad gªow¡.

DeCentrum to nie tylko budynek, lecz grupa ludzi zaan-
ga»owana w sprawy spoªeczne i w rozwój kulturalny Bi-
aªegostoku. Le»y nam na sercu los naszego miasta, chcemy
tu normalnie »y¢, rozwija¢ swoje pasje, teraz na pewno
wielu z nas z braku zaj¦cia i miejsca do realizacji swoich
pomysªów wybierze wyjazd za granic¦. Próbujemy robi¢ co±
dla siebie i dla innych nie prosz¡c wªadzy ani sponsorów o
dotacje. Po±wi¦camy swój czas, nerwy i energi¦ by budowa¢
co± co niektórzy nazywaj¡ ±poªecze«stwem obywatelskim".
Bierzemy swoje sprawy w swoje r¦ce, co na pewno jest kon-
trowersyjne i niewygodne dla wielu ludzi.

Decyzja wªadz miasta Biaªegostoku o ewikcji Naszego
Domu jest bª¦dem i uwa»amy j¡ za krótkowzroczn¡. Miasto
powinno nie tyle co pomaga¢ takim inicjatywom, ale przy-
najmniej nie przeszkadza¢. Jak wida¢ takie anarchistyczne
miejsce nie jest wygodne dla ich interesów, pokazali to nasyªa-
j¡c na nas policyjny aparat represji. Obecni na miejscu urz¦d-
nicy nie mieli wiele do powiedzenia dziennikarzom, jakby nie
mieli poj¦cia o tym co tu si¦ dzieje.

Mimo straty budynku nie zaªamujemy r¡k, mamy co±
czego »adna wªadza nam nie odbierze - nie mo»ecie przecie»
eksmitowa¢ ducha DeCentrum.

��DAMY ZWROTU BUDYNKU PRZY CZ�STO-
CHOWSKIEJ 14/2!

Do usªyszenia wkrótce - walka trwa!

1.5 Represje za udziaª w prote±cie piel¦g-
niarek

http://pl.indymedia.org/pl/2005/09/15885.shtml
http://www.smosarski.pl/ 17-09-2005 22:50
27 wrze±nia 2005r. przed S¡dem Okr¦gowym w Warsza-

wie (IX Wydziaª Karny Odwoªawczy - ul. Chopina 1)odb¦dzie
si¦ rozprawa Andrzeja Smosarskiego, oskar»onego o narusze-
nie nietykalnosci funkcjonariusza policji podczas demon-
stracji piel¦gniarek w grudniu 2000 roku. Obecny proces
jest post¦powaniem apelacyjnym - s¡d pierwszej instancji
daª wiar¦ zeznaniom policji i ukaraª Andrzeja grzywn¡ w
wysoko±ci 3700 zª z zamian¡ 3 tysi¦cy podstawowej grzy-
wny na 100 dni aresztu. Sprawa ta ma wszelkie znamiona
represji za dziaªalno±¢ spoªeczn¡ - Andrzej zostaª bowiem os-
kar»ony o czyn, którego nie popeªniª, a zarówno policja, jak
i s¡d staraj¡ si¦ w ten sposób uciszy¢ krytyk¦ wobec obecnej
sytuacji spoªecznej i zniech¦ci¢ do protestów spoªecznych.

W grudniu 2000 r. w Warszawie odbyªa si¦ seria protestów
±rodowisk piel¦gniarek i poªo»nych, które miaªy na celu
uzyskanie podwy»ek dla pracowników i pracownic sªu»by
zdrowia. Protesty byªy reakcj¡ na niskie pªace i zª¡ sytuacj¦
materialn¡ zatrudnionych w sªu»bie zdrowia - ich gªównym
postulatem byªo zwi¦kszenie pªac o 203zª. Cel ten udaªo
si¦ osi¡gn¡¢ dopiero po licznych protestach, z których wiele
miaªo drastyczny przebieg. 18 grudnia, w ramach akcji
protestacyjnych, odbyªa si¦ blokada Alej Ujazdowskich, za-
ko«czona interwencja policji i rozproszeniem demonstran-
tów. Poza gªównym organizatorem - Zwi¡zkiem Zawodowym
Piel¦gniarek i Poªo»nych - w prote±cie wzi¦ªa te» udziaª
grupa dziaªaczy radykalnej lewicy, zaproszonych przez or-
ganizatorów i reprezentuj¡cych mi¦dzy innymi: Polsk¡ Par-
ti¦ Socjalistyczn¡, Federacj¦ Anarchistyczn¡ i Lewicow¡ Al-
ternatyw¦ (obecnie: Czerwony Kolektyw - Lewicow¡ Alter-
natyw¦). W±ród tej grupy znalazª si¦ te» Andrzej wraz
z kilkoma innymi dziaªaczami Lewicowej Alternatywy. To
wªa±nie po tej demonstracji postawiono mu zarzuty napa±ci
na policjanta.

Andrzej zostaª oskar»ony o kopni¦cie w klatk¦ piersiow¡
jednego z policjantów - Andrzeja Chmury (wtedy posiada-
j¡cego stopie« starszego posterunkowego). Czyn ten miaª
mie¢ miejsce ju» po rozproszeniu zgromadzenia przez siªy
prewencji. Andrzej znajdowaª si¦ wtedy w otoczonej przez
sªu»by porz¡dkowe grupie demonstrantów, która zostaªa wyi-
zolowana z tªumu w celu postawienia im zarzutów udziaªu w
nielegalnym zgromadzeniu. Wedle zezna« policjantów, miaª
on po prostu podej±¢ i kopn¡¢ najbli»ej stoj¡cego funkcjonar-
iusza w celu wydostania si¦ poza kordon siª prewencji.

S¡d pierwszej instancji daª wiar¦ zeznaniom policji i za-
s¡dziª kar¦ 3700 zªotych grzywny z zamian¡ 3 tysi¦cy grzywny
podstawowej na 100 dni aresztu. Byª to wyrok o wiele wy»szy
od tego, o który wnioskowaªa prokuratura.

Zarówno oskar»enie, jak i dotychczasowy przebieg
post¦powania s¡dowego maj¡ wszelkie znamiona represji za
dziaªalno±¢ spoªeczn¡. W rzeczywisto±ci, czyn o który Andrzej
jest oskar»any, nigdy nie miaª miejsca i jest jedynie wymysªem
policji. W rzeczywisto±ci - wedªug relacji Andrzeja potwierd-
zonej przez wielu innych uczestników zaj±cia - doszªo je-
dynie do przerwania kordonu policyjnego w celu umo»liwienia
jednej z uczestniczek demonstracji uzyskania pomocy me-
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dycznej. Zapewnienie opieki medycznej podczas zgromadze«
masowych jest obowi¡zkiem sªu»b porz¡dkowych, a te nie
do±¢ »e tego prawa odmówiªy, to jeszcze zastosowaªy represje
wobec tych uczestników zgromadzenia, którzy zdecydowali
si¦ przyj±¢ kobiecie z pomoc¡ i przerwa¢ kordon policji. An-
drzej wraz z kilkoma innymi osobami zostaª wi¦c oskar»ony
o rzekom¡ �naruszenie nietykalnosci", przy czym byª ±wiad-
kiem ustalania faªszywej, �o�cjalnej"wersji wydarze« przez
policjantów. Niestety s¡d pierwszej instancji przyj¡ª wersj¦
policjantów i potraktowaª Andrzeja jak zwykªego chuligana,
zwi¦kszaj¡c dodatkowo wymiar kary o który wnioskowaªa
prokuratura. Pomini¦to przy tym caªkowicie zeznania in-
nych uczestników demonstracji, którzy potwierdzali wersje
wydarze« Andrzeja (m.in. uzyskaª on pisemne potwierdzenie
zaproszenia przez ZZ Piel¦gniarek) oraz nie zwrócono »adnej
uwagi na nie±cisªo±ci w zeznaniach policjantów, którzy nie po-
tra�li nawet dokªadnie wskaza¢ miejsca rzekomego zaj±cia.

Sprawa ta, poza szokuj¡cymi przykªadami nierzetelno±ci
i zªej woli polskich sªu»b porz¡dkowych i s¡downictwa, posi-
ada tak»e wymiar polityczny - podobnie jak przy okazji wielu
innych protestów spoªecznych, tak»e i tym razem wªadze
d¡»¡ do kryminalizacji osób aktywnie wyra»aj¡cych sprzeciw
wobec obecnej sytuacji spoªecznej, ekonomicznej i politycznej.
W tym wypadku faªszywe oskar»enia, nieprzychylne nastaw-
ienie s¡du i wysoka kara maj¡ najprawdopodobniej na celu
zniech¦cenie do dalszych protestów. Nie jest to jednak przy-
padek odosobniony. Dziaªacze ruchów lewicowych, anarchisty-
cznych i pracowniczych systematycznie s¡ szykanowani tak
przez policj¦, jak i s¡downictwo. Wystarczy przypomnie¢ cho-
cia»by wydarzenia z kwietnia 2004r., kiedy to przed demon-
stracj¡ przeciwko Europejskiemu Forum Ekonomicznemu jej
potencjalni uczestnicy byli nachodzeni przez policj¦ i zniech¦-
cano ich do udziaªu w prote±cie. Drugim takim ra»¡cym
przykªadem byªy represje po demonstracji przeciwko Radzie
Europy, kiedy to jedna z grup demonstrantów, powracaj¡-
cych ju» do domów zostaªa otoczona przez siªy prewencji -
cz¦±¢ osób zostaªa w brutalny sposób aresztowana i postaw-
iono im zarzuty napa±ci na policjantów (m.in. dziennikarzowi
Indymediów, który przez caª¡ demonstracje �lmowaª jej prze-
bieg). Wªadze chc¡ w ten sposób najprawdopodobniej utrud-
ni¢ niezale»n¡ dziaªalno±¢ spoªeczn¡ i polityczn¡. w tym jed-
nak wypadku ich skutek b¦dzie odwrotny do zamierzonych - w
obronie Andrzeja zorganizowano bowiem kampani¦, która ma
mi¦dzy innymi nagªo±ni¢ post¦powanie policji i s¡dów wobec
dziaªaczy spoªecznych.

Wi¦cej http://www.smosarski.pl o caªej sprawie oraz kam-
panii na rzecz Andrzeja

apel http://pl.indymedia.org/pl/2005/09/15845.shtml o
wsparcie kampanii

petycja http://www.smosarski.pl/petycja/

Kontakt: mailto:info@ck-la.tk

1.6 Homofobia - Z Wikipedii, wolnej encyk-
lopedii.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Homofobia1

Tre±¢ udost¦pniana na licencji GNU Free Documentation
License: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

Homofobia (od sªów "homoseksualizm"i "fobia") - l¦k
przed zetkni¦ciem si¦ z, niech¦¢, pot¦pienie b¡d¹ nienawi±¢
wobec osób o orientacji homoseksualnej. Termin pojawiª si¦
w j¦zyku angielskim w roku 1969.

1.6.1 Kontrowersje znaczeniowe

Termin �homofobia"u»ywany jest - gªównie przez ludzi
rozwa»aj¡cych zjawisko uprzedzenia wobec i dyskryminacji
osób LGBT - jako paralelny wobec rasizmu, seksizmu czy
antysemityzmu. U»ywanie go w takim sensie bywa kry-
tykowane przez ludzi sprzeciwiaj¡cych si¦ rozwi¡zaniom
prawnym czy kulturowym wychodz¡cym naprzeciw postu-
latom osób LGBT; argumentuj¡ oni, »e stosowanie tego ter-
minu wywoªuje nieuzasadnione skojarzenia z fobi¡ w sen-
sie medycznym, co w debacie publicznej dyskredytuje ich w
oczach obserwatorów. W zwi¡zku z t¡ krytyk¡ w rozwa»ani-
ach akademickich stosuje si¦ wyra»enia takie jak �heterosek-
sizm", �heterocentryzm¢zy �heteronormatywno±¢", niezawier-
aj¡ce cz¡stki �fobia". W codziennym u»yciu jednak zakres ter-
minu �homofobiaóbejmuje homofobi¦ w sensie medycznym,
heteroseksizm, heterocentryzm, heteronormatywno±¢ oraz -
szerzej - wszelkie przejawy sprzeciwu wobec politycznych czy
obyczajowych postulatów osób LGBT oraz wszystkie formy
agresji skierowanej wobec tych osób.

Sªowo �homofobia"bywa równie» u»ywane rozmy±lnie jako
oznaczaj¡ce l¦k przed zetkni¦ciem si¦ z osobami homoseksu-
alnymi. Takie rozmy±lne u»ycie sªowa �homofobia"wi¡»e si¦ z
uznawaniem przez u»ytkowników tego terminu, »e powodem
istnienia uprzedze« wobec ludzi nale»¡cych do mniejszo±ci
seksualnych jest brak znajomo±ci osób otwarcie homo- lub
biseksualnych; niektórzy stawiaj¡ mocniejsz¡ tez¦, »e wszelkie
uprzedzenia maj¡ swe ¹ródªa w jakim± l¦ku przed obcymi (pa-
trz: ksenofobia).

1.6.2 Homofobia zinternalizowana

Termin homofobia zinternalizowana odnosi si¦ do prezen-
towanego przez cz¦±¢ gejów i lesbijki braku akceptacji wobec
swojej wªasnej orientacji seksualnej. Stan zinternalizowanej
homofobii mo»e prowadzi¢ do silnego stªumienia pragnie« sek-
sualnych. Napi¦cie wytworzone w ten sposób mo»e prowadzi¢
do depresji. Zinternalizowanej homofobii przypisuje si¦ cz¦sto
niezwykle wysoki odsetek samobójstw w±ród homoseksual-
nych nastolatków, cho¢ z pewno±ci¡ opinia i zachowanie
otoczenia równie» si¦ do tego przyczyniaj¡.

1Wikipedia - Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
Wikipedia to internetowa encyklopedia tworzona w oparciu o woln¡ licencj¦ wspólnie przez wielu ochotników-internautów.
Projekt ten powstaª w styczniu 2001 roku i obecnie (2005) skªada si¦ z 195 niezale»nych wersji j¦zykowych, których dziaªanie umo»liwia orga-

nizacja non-pro�t pod nazw¡ Fundacja Wikimedia (Wikimedia Foundation). Celem Wikipedii jest stworzenie i udost¦pnianie na caªym ±wiecie
bezpªatnej encyklopedii w maksymalnie du»ej liczbie ró»nych j¦zyków. Serwis internetowy staª si¦ jednym z najpopularniejszych ¹ródeª informacji
encyklopedycznej w caªym Internecie, a liczba odsªon stron (�hits") wynosi kilkaset mln dziennie.
Wikipedia dziaªa w oparciu o aplikacj¦ internetow¡ - MediaWiki. Tre±¢ encyklopedii publikowana i rozpowszechniana jest zgodnie z licencj¡

GNU FDL.
Polska Wikipedia jest cz¦±ci¡ tego projektu w j¦zyku polskim.
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Homoseksualna przyczyna homofobii Niektórzy psy-
chologowie, w tym Zygmunt Freud i wi¦ksza cz¦±¢ szkoªy
psychoanalitycznej gªosiªo tez¦, i» wi¦kszo±¢ homofobów to
osoby homoseksualne, których homoseksualno±¢ jest stªu-
miona. Teza ta jest dzi± uwa»ana za kontrowersyjn¡, jed-
nak przeprowadzony w 1996 roku eksperyment zdaje si¦ j¡
potwierdza¢.1

1.6.3 Strach przed byciem postrzeganym jako osoba
LGBT

Niektórzy teoretycy, np. Judith Butler, rozwa»aj¡ mo»li-
wo±¢ wpªywu na homofobi¦ strachu ludzi przed byciem
postrzeganymi jako osoby homo- lub biseksualne. Zwolennicy
tej teorii wskazuj¡, »e wyra»anie homofobicznych emocji i
pogl¡dów mo»e nie tylko sªu»y¢ ekspresji s¡dów o osobach
LGBT, ale równie» by¢ czynn¡ prób¡ zdystansowania si¦ od
tej kategorii ludzi i przypisywanego jej statusu spoªecznego.
Zachowuj¡c si¦ w sposób homofobiczny dana osoba utwierdza
swoj¡ rol¦ jako reprezentant/ka heteroseksualno±ci, zabez-
pieczaj¡c si¦ zarazem przed byciem postrze»onym - i w kon-
sekwencji naznaczonym i traktowanym - przez reszt¦ grupy
jako osoba homo- b¡d¹ biseksualna.

W powy»szej interpretacji wa»k¡ rol¦ gra wyraziste przeci-
wstawienie si¦ �Innemu"jako ±rodek ustanawiaj¡cy to»samo±¢
jednostki jako cz¦±¢ wi¦kszo±ci, która jest dowarto±ciowana
w grupie; jasne naznaczenie �Innego"pomaga zbudowa¢ t¦
to»samo±¢ w heteronormatywnej spoªeczno±ci.

1.6.4 Skutki homofobii

Niezale»nie od tego, czy postrzega¢ nastawienie homofobiczne
(niech¦tne osobom LGBT) jako nieugruntowane przes¡dy, czy
jako uprawnione opinie moralne, maj¡ one znacz¡cy wpªyw na
polityczn¡ debat¦ wokóª prawa obywatelskie osób LGBT. Ho-
mofobia skutkuje tak»e przemoc¡ wobec osób LGBT, zarówno
indywidualn¡, jak i pa«stwow¡.

Wiele religii ma negatywny stosunek do homoseksualno±ci,
niektóre z nich za± mog¡ by¢ opisane jako homofobiczne. Pa-
trz: Religie a homoseksualizm.

1.6.5 Zwalczanie homofobii

Spoªeczno±¢ LGBT w walce z homofobi¡ przede wszystkim
stara si¦ da¢ pozna¢ reszcie spoªecze«stwa, wychodz¡c z za-
ªo»enia, »e homofobia wynika gªównie z niewiedzy. Dlatego ak-
tywi±ci LGBT urz¡dzaj¡ wydarzenia takie jak parady dumy
(w Polsce - Parady Równo±ci; patrz te»: Marsz Równo±ci), a
na co dzie« cz¦±¢ osób LGBTmanifestuje swoj¡ przynale»no±¢
do dyskryminowanej grupy. Niektóre aspekty tych manifes-
tacji s¡ krytykowane zarówno wewn¡trz spoªeczno±ci LGBT,
jak i na zewn¡trz. Spoªeczno±¢ LGBT wskazuje na takie el-
ementy manifestacji, które umacniaj¡ stereotypy dotycz¡ce
ich grupy: obecno±¢ drag queens, przewaga koloru ró»owego,
atmosfera seksualno±ci, która z kolei zwraca uwag¦ na prob-
lem AIDS (uwagi te nie dotycz¡ polskich Parad). Z drugiej
strony parady s¡ okazj¡ do przeªamania stereotypów: s¡ na
nich obecne organizacje religijne, polityczne i pozarz¡dowe
broni¡ce praw czªowieka, wspieraj¡ce prawa gejów i lesbijek i
przeciwstawiaj¡ce si¦ homofobii, a tak»e rodziny osób LGBT
oraz osoby LGBT z dzie¢mi.

17 maja 2005 po raz pierwszy obchodzono Mi¦dzynar-
odowy Dzie« Przeciwko Homofobii (ang. International Day
Against Homophobia - IDAHO); do obchodów przyª¡czyªy
si¦ organizacje z 40 krajów, w tym z Polski.

Poza dziaªaniami w przestrzeni publicznej w wielu krajach
przedsi¦wzi¦to kroki legislacyjne zabraniaj¡ce mowy nienaw-
i±ci i karz¡ce zbrodnie nienawi±ci oraz zabraniaj¡ce dyskrymi-
nacji ze wzgl¦du na orientacj¦ seksualn¡. W Polsce dziaªa os-
tatnie z tych praw i jest wpisane do Kodeksu pracy. Propozy-
cj¦ wprowadzenia zakazu mowy nienawi±ci skierowanej prze-
ciwko osobom homoseksualnym przedstawiª SdPl.

Przeciwdziaªaniem homofobii w Polsce do pa¹dziernika
roku 2005 zajmowaª si¦ z urz¦du Peªnomocnik Rz¡du do
spraw Równego Statusu Kobiet i M¦»czyzn. Jedn¡ z pier-
wszych decyzji premiera Marcinkiewicza byªa likwidacja tej
instytucji.

Z polskich organizacji pozarz¡dowych zajmuj¡cych si¦
zwalczaniem homofobii wymieni¢ nale»y zajmuj¡c¡ si¦
sprawami krajowymi Kampani¦ Przeciw Homofobii oraz zaj-
muj¡c¡ si¦ monitorowaniem sytuacji ±wiatowej sekcj¦ LGBT
Amnesty International Polska.

Przypis 1 Adams HE, Wright LW Jr, Lohr BA., �Is ho-
mophobia associated with homosexual arousal?", Journal of
Abnormal Psychology 1996 Aug; 105(3) pp. 440-5; abstrakt.
Eksperyment wykazaª, »e jedynie homofobiczni m¦»czy¹ni
osi¡gali erekcj¦ podczas ogl¡dania homoseksualnych �lmów
pornogra�cznych; por. opini¦ American Psychological Asso-
ciation (w j. ang).

2 O nas

2.1 Witaj na witrynie polskiego IMC

http://pl.indymedia.org/pl/lokalne/o_indymediach.shtml
Witaj na witrynie polskiego IMC
imc-pl 20-12-2002 17:12
Indymedia to sie¢ tworzonych oddolnie, autonomicznych,

niekomercyjnych organizacji medialnych opartych na
wolontariacie (wi¦cej: http://pl.indymedia.org/pl/lokalne/
wolofaq.shtml). Indymedia wydaj¡ publikacje papierowe,
nadaj¡ programy radiowe i nagrania video, redaguj¡ wit-
ryny internetowe, ale przede wszystkim tworz¡ sieci komu-
nikacyjnej mi¦dzy ludzmi. Pierwszy o±rodek niezale»nych
mediów IMC (ang. IMC- independent media center) za-
ªo»yªo kilkuset aktywistów podczas protestów przeciwko
WTO (�wiatowej Organizacji Handlu) w listopadzie 1999
r. w Seattle. Statystyki ich witryny byªy imponuj¡ce - w cza-
sie protestów zanotowano prawie 1,5 miliona tra�e«. Obecnie
na caªym ±wiecie dziaªa ponad sto lokalnych grup (w ci¡gu
trzech pierwszych lat dziaªalno±ci nowe IMC powstawaªo
±rednio co dziesi¦¢ dni), powi¡zanych na zasadzie sieci, z lis-
tami mi¦dzynarodowymi, lokalnymi, tematycznymi. Ich lista
znajduje si¦ w lewej kolumnie gªównej strony naszej witryny
(zobacz te»: http://pl.indymedia.org). W pa»dzierniku 2002
roku zarejestrowany zostaª o±rodek z Polski.

Polskie IMC tworz¡ :
• Kolektyw redakcyjny , do którego nale»¡ : autorzy, redak-
torzy, autorki, redaktorki, osoby zajmuj¡ce si¦ techniczn¡
stron¡ serwisu. Wolontariusze/ki IMC.PL (nikt nie dostaje
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wynagrodzenia za prac¦ w IMC) pochodz¡ z kilku miast Pol-
ski;
• autorzy indywidualni - osoby, które nie nale»¡ do kolektywu
redakcyjnego, a zarazem publikuj¡ wiadomo±ci i komentarze.

Kolektyw redakcyjny IMC.PL nie ma jednolitych
pogl¡dów politycznych, ale wszyscy czªonkowie i wszys-
tkie czªonkinie akceptuj¡ podstawowe reguªy publikowania
i pracy redakcyjnej opartej na zasadzie niehierarchicznej i
demokratycznej polityki redakcyjnej ( http://pl.indymedia.
org/pl/lokalne/polityka.shtml ).

Cenimy ró»norodno±¢ i pluralizm. W zwi¡zku z tym
chcieliby±my, aby na naszych ªamach publikowali przed-
stawiciele i przedstawicielki ró»nych grup spoªecznych, opcji
±wiatopogl¡dowych itp. Do czego gor¡co wy»ej wymienionych
namawiamy. Dla dobra rozwoju niezale»nych mediów us-
tanowili±my polityk¦ redakcyjn¡, któr¡ ka»dy przed pub-
likacj¡ swojego artykuªu powinien przeczyta¢. Wierzymy,
»e ka»dy, kto zapozna si¦ z tre±ci¡ polityki redakcyjnej
b¦dzie miaª j¡ na wzgl¦dzie, publikuj¡c na naszych ªa-
mach. Dzi¦ki temu unikniemy niepotrzebnych nieporozumie«,
wynikaj¡cych z faktu ukrywania i przenoszenia artykuªów
przez kolektyw redakcyjny IMC-PL, niespeªniaj¡cych pod-
stawowych zasad polityki redakcyjnej ( http://pl.indymedia.
org/pl/lokalne/polityka.shtml).

Polityka redakcyjna nie jest naszym zdaniem czym± us-
tanowionym raz na zawsze - zmienia si¦ w miar¦ naszych
do±wiadcze«, ale oczywi±cie jej charakter pozostaje ten sam.

Wszystkie o±rodki IMC dziaªaj¡ w my±l zasad bezpo±red-
niej demokracji. Zgodnie z zasad¡ równo±ci decyzje kolektywu
redakcyjnego s¡ podejmowane konsensualnie (zob. http://
pl.indymedia.org/pl/lokalne/decyzje.shtml), nie ma podzi-
aªu na redaktorów bardziej i mniej wa»nych. Ka»da decyzja
co do serwisu IMC.PL wymaga zgody wszystkich uczest-
ników/czek redakcji. Dyskusje redakcyjne odbywaj¡ si¦ na
listach dyskusyjnych ( http://lists.indymedia.org/mailman/
listinfo/imc-pl ) oraz na spotkaniach kolektywów lokalnych
(zob. www.pl.indymedia.org ).

Publikowa¢ w IMC.PL mo»na na trzy sposoby - albo
w newswire (prawa kolumna), tam ka»dy mo»e szybko
umie±ci¢ swoj¡ informacj¦ albo w ±rodkowej kolumnie -
przesyªaj¡c artykuª do kolektywu redakcyjnego ( mailto:
imc-pl-red@lists.indymedia.org), albo w publicystyce, która
dziaªa tak samo, jak newswire, ale artykuªy wy±wietlaja
sie pod newswire. Szczegóªy dotycz¡ce zasad publikowa-
nia mo»na znale¹¢ tu ( http://pl.indymedia.org/pl/lokalne/
polityka.shtml )

Zapraszamy do wspóªpracy !

Dokumenty polskiego IMC:
Deklaracja ideowa http://pl.indymedia.org/pl/lokalne/

deklaracja1.shtml
Polityka redakcyjna http://pl.indymedia.org/pl/

lokalne/polityka.shtml
Co ka»dy wolontariusz IMC wiedzie¢ powinien czyli

cz¦sto zadawane pytania (FAQ) http://pl.indymedia.org/pl/
lokalne/wolofaq.shtml

Indymedia FAQ (tªumaczenie) http://pl.indymedia.org/
pl/lokalne/indyfaq.shtml

Metoda podejmowania decyzji http://pl.indymedia.org/
pl/lokalne/decyzje.shtml

Kanon tªumacze« http://pl.indymedia.org/pl/lokalne/
kanon.shtml

2.2 Kontakt

http://pl.indymedia.org/pl/lokalne/kontakt.shtml
Z zespoªem polskich Indymediów najlepiej kontaktowa¢

si¦ poprzez listy dyskusyjne. Poni»ej znajduj¡ si¦ adresy niek-
tórych list. Wybierz t¡, która najlepiej pasuje do tematyki
Twojego listu.

Listy dyskusyjne polskiego IMC:
Gªówna ( mailto:imc-pl@lists.indymedia.org): http://

lists.indymedia.org/mailman/listinfo/imc-pl
Redakcyjna ( imc-pl-red@lists.indymedia.org mailto:

imc-pl-red@lists.indymedia.org): http://lists.indymedia.
org/mailman/listinfo/imc-pl-red

Toru«ska ( imc-pl-torun@lists.indymedia.org mailto:
imc-pl-torun@lists.indymedia.org): http://lists.
indymedia.org/mailman/listinfo/imc-pl-torun

8


