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Symbole nienawiści
Swastyka
Symbol utożsamiany obecnie przede wszystkim z Adolfem
Hitlerem, partią NSDAP oraz ideologią nazistowską.
Występuje również w kulturach Dalekiego Wschodu oraz
wśród ruchów rodzimowierczych.
Fakt ten został wykorzystany w 2011 r. przez Prokuraturę
Rejonową Białystok Północ do wydania orzeczenia stwierdzającego, iż
swastyka jest „symbolem szczęścia”.
W przypadku eksponowania symbolu swastyki należy jednak zakładać,
iż celem jest promowanie ideologii nazistowskiej.W wariancie stosowanym
przez neonazistów, swastyka jest z reguły przekrzywiona w prawą stronę.
Eksponowanie swastyki – jako symbolu totalitarnego systemu – jest
zakazane na gruncie polskiego prawa.
Sierp i młot
Symbol utożsamiany z ideologią komunistyczną. Symbol
totalitarnych reżimów – Związku Radzieckiego, Chińskiej
Republiki Ludowej czy Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
Jego eksponowanie – jako symbolu totalitarnego systemu –
jest zakazane na gruncie polskiego prawa.
Wilczy hak
Jest to symbol Werwolfu – partyzanckich oddziałów
utworzonych przez Heinricha Himmlera w 1943 r., w ramach
planu działań dywersyjnych na ziemiach utraconych przez
II Rzeszę. Podobny symbol (tzw. Eihwaz) występuje również
w środowiskach rodzimowierczych. W tym kontekście nie
jest jednak spotykany w Polsce.
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SS/Totenkopf
Jest to skrót nazwy Schutzstaffel – paramilitarnej
organizacji, wspierającej działania armii niemieckiej
podczas II Wojny Światowej. Jej zbrojne skrzydło –
Waffen-SS – odpowiedzialne jest za zbrodnie ludobójstwa.
Skrót nazwy SS zapisywany jest charakterystyczną czcionką, stylizowaną
na skandynawskie pismo runiczne. W jej towarzystwie (lub osobno)
może pojawiać się również Totenkopf – symbol czaszki.
W wersji nazistowskiej wyróżnia się on na tle innych
podobnych symboli, również określanych tym mianem.
Nazistowski Totenkopf prezentuje wizję czaszki spełniającej
kryteria „idealnej aryjskości” – wyraźne połączenia między
poszczególnymi kośćmi mózgoczaszki, zaciśnięte i zdrowe
zęby.
Sieg Heil, salut rzymki
Zwrot „Sieg Heil!” („Niech żyje zwycięstwo!”) używany jest często
w połączeniu z tzw. rzymskim salutem (wykonywanym prawą ręką,
uniesioną ku górze, z dłonią skierowaną do dołu) – gestem utożsamianym
z Cesarstwem Rzymskim, mimo braku dowodów na jego wykonywanie
przez elity Cesarstwa (został utrwalony na wyobrażeniach artystów
z późniejszych epok,w źródłach rzymskich znajdujemy
jedynie informacje o gestach wykonywanych
prawą ręką bez szczegółowego opisu). W obecnej
formie gest ten został upowszechniony przez
włoskich faszystów, wykorzystywany jest również
w środowiskach neonazistowskich. Zdarzały się
odnotowane incydenty wykonywania tego gestu
(bez zwrotu „Sieg Heil!”) przez aktywistów polskich
ruchów narodowo-radykalnych.
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Zakamuflowane w formie cyfr przesłania, często występujące łącznie.
„88” nawiązuje do ósmej litery alfabetu łacińskiego – „h” – i oznacza „Heil
Hitler” (nazistowskie pozdrowienie). „14” nawiązuje do tzw. czternastu
słów, czyli przesłania Davida Lane’a – członka neonazistowskiej organizacji
terrorystycznej The Order: „Musimy zagwarantować byt naszych ludzi
i przyszłość dla białych dzieci”.

White Pride/Biała Duma/White Power/Biała Siła
Slogany występujące w języku
polskim i angielskim, nawiązujące
do ideologii białego supremacjonizmu
(przekonania o wyższości białej rasy).
Hasło „White Pride, World Wide”
pojawiło się (obok krzyża celtyckiego) w logo organizacji Don Black,
założonej w latach 90. na Florydzie. Samo hasło zyskało popularność i jest
używane przez środowiska niezwiązane z Don Black. Hasła „białej dumy”
i „białej siły”, występujące w języku polskim i angielskim, stanowią przejaw
aktywności środowisk rasistowskich i – ze względu na swoją etymologię
– mogą być uznawane za podżeganie do nienawiści na tle rasowym.

Hasło antysemickie, dosłownie „Żydzi won” (aczkolwiek napisane
z błędem – liczba mnoga od słowa „Jude” to w języku niemieckim „Juden”).
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Symbole ideologii radykalnych – niezakazane przez polskie prawo
Krzyż celtycki
Symbol upowszechniony po II wojnie światowej
w środowiskach neonazistowskich, w związku z delegalizacją
symbolu swastyki w wielu krajach europejskich. Po raz pierwszy
symbol ten został użyty – jako symbol ideologii totalitarnej –
przez norweskich nazistów w latach 30. XX wieku. Wywodzi
się z celtyckiego kręgu kulturowego, znany był w tamtejszych religiach
przed-chrześcijańskich. Wykorzystywany jest również przez Kościół
katolicki w Irlandii, Szkocji, Walii i Północnych Włoszech. W tym kontekście
praktycznie w ogóle nie występuje w Polsce.
Symbol krzyża celtyckiego jest zakazany przez prawo niemieckie.
W Polsce jest legalny, aczkolwiek często towarzyszy hasłom
nawołującym do nienawiści na tle rasowym, etnicznym
czy religijnym. Wykorzystywany jest przez środowiska
neonazistowskie, pojawia się również podczas demonstracji
środowisk narodowo-radykalnych.
Szczerbiec/Mieczyk Chrobrego
Symbol wykorzystywany przez środowiska narodowo-radykalne,
pierwotnie symbol Obozu Wielkiej Polski – organizacji okresu
międzywojnia, zakazany przez władze sanacyjne po delegalizacji
OWP w 1933 r. Nawiązuje do legendy o wyszczerbieniu miecza
koronacyjnego polskich królów – Szczerbca – przez Bolesława
Chrobrego, przez uderzenie nim w Złotą Bramę w Kijowie
w 1018 r.
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Falanga
Symbol wykorzystywany przez środowiska narodoworadykalne. Pojawił się w okresie międzywojennym, w miejsce
zdelegalizowanego Szczerbca. Swoją nazwę zawdzięcza
symbolowi przyjętemu przez Ruch Narodowo-Radykalny
Falanga.
Zakaz pedałowania
Symbol wykorzystywany przez środowiska narodoworadykalne, z reguły podczas demonstracji – pojawia się
również na wlepkach. Przedstawia kontury dwóch postaci
(z kontekstu można wnioskować, że są one płci męskiej)
znajdujących się w pozycji sugerującej stosunek seksualny
– wpisane są one w przekreślone koło, znane ze znaków drogowych.
Hasło skierowane jest przeciwko homoseksualistom oraz osobom
popierającym prawa osób LGBT. Nie jest zakazane prawnie, aczkolwiek
jego nieprzyzwoity charakter stanowi podstawę do karania osób
prezentujących go w miejscu publicznym.

Skrót od „narodowy radykalizm”, zazwyczaj wypowiadany w formie
werbalnej podczas demonstracji środowisk narodowo-radykalnych.

Hasło środowisk nacjonalistycznych, pojawia się w przestrzeni publicznej
– również w towarzystwie krzyża celtyckiego.
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Gwiazda Dawida – symbol judaizmu oraz państwa Izrael – malowana
na budynku, świadczy o antysemickim charakterze danego przesłania –
często występuje obok nazwy klubu piłkarskiego, środowiska politycznego
czy konkretnej osoby. Stanowić ma piętno wobec danej osoby środowiska.
Występuje również w formie przekreślonej, jako symbol antysemicki.

Skrót od Anty Jude/Anty Jude Front. Określenie używane w środowiskach
kibicowskich, m.in. w Łodzi, Krakowie czy Rzeszowie. Połączone
z innymi hasłami antysemickimi, mają na celu zdyskredytowanie kibiców
konkurencyjnego klubu.

Hasło pojawiające się w pobliżu barów z kebabem i centrów religijnych
społeczności muzułmańskiej. Nawiązuje do obaw przed „islamizacją”
Europy – celem osób umieszczających to hasło w przestrzeni publicznej
jest napiętnowanie imigrantów z państw muzułmańskich. Na meczetach
pojawia się również wizerunek świni – zwierzęcia uznawanego w islamie
za „nieczyste” (muzułmanie spożywają wieprzowiny ani nie wykorzystują
niczego, co pochodzi z uboju świni).
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Skróty używane przez środowiska neonazistowskie
Od 1. i 8. litery alfabetu łacińskiego, czyli A i H.
Odwołuje się do inicjałów Adolfa Hitlera.
Od litery B i H: Blood and Honour
(nazwa neonazistowskiej organizacji).
Skrót od słów Grossdeutsches Reich
(Rzesza Wielkoniemiecka).
Skrót od Heil Deutschland
(„Chwała Niemcom”).
Skrót od Heil Hitler
(Chwała Hitlerowi).
Skrót od Deutschland den Deutschen
(Niemcy Niemców).
Skrót od nazistowskiego pozdrowienia Sieg Heil.
Odnosi się do czternastu słów („Musimy
zagwarantować byt naszych ludzi i przyszłość dla
białych dzieci”) oraz słów Heil Hitler.
Nawiązanie do zamachu dokonanego w Oklahoma
City przez Timothy’ego McVeigha 19 kwietnia 1995 r.,
do czasu ataku na World Trade Center najbardziej
tragicznego w skutkach ataku terrorystycznego
w historii USA. Wyraża on stosunek liczby ofiar: 168
„ich” i jeden „nasz” człowiek (McVeigh został skazany
na karę śmierci, wykonaną w 2001 r.).
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Zapis daty urodzin Adolfa Hitlera w formacie
używanym w krajach anglosaskich (20 kwietnia).
Skrót nazwy Blood and Honour.
Skrót od Hooligans-Nationalisten-Rassisten
(„Chuligani-Nacjonaliści-Rasiści”).
Skrót od Jewish Occupied Government
(„Rząd Okupowany przez Żydów”).
Skrót od Supreme White Power
(„Najwyższa Biała Rasa”).
Skrót od White Aryan Resistance – nazwy organizacji
białych supremacjonistów
(w tłumaczeniu: „Opór Białych Aryjczyków”).
Skrót od White Aryan Power
(„Biała Aryjska Siła”).
Skrót od Will of the Aryan Nation („Wola
Aryjskiego Narodu”). Wotan (Odyn) to również imię
najważniejszego boga w mitologii nordyckiej.
Skrót od White Power („Biała Siła”).
Skrót od White Pride World Wide
(„Biała Siła, Biała Duma”).
Skrót od Zionist Occupation Government
(„Syjonistyczny Rząd Okupacyjny”).
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HejtStop to kampania, której celem jest walka z antysemityzmem,
homofobią, ksenofobią, rasizmem oraz każdą formą nienawiści
pojawiającą się w przestrzeni publicznej. W ramach kampanii zachęcamy
do zgłaszania nienawistnych treści oraz samodzielnego ich usuwania zarówno
z murów miast, jak i Internetu.
Uruchomiliśmy stronę internetową oraz bezpłatne aplikacje mobilne na Android,
iOS i Windows phone, które posiadają mechanizm dodawania i mapowania
hejtów czyli nienawistnych napisów.
HejtStop jest po to żeby reagować się dało. Jak?
1. Zrób zdjęcie telefonem.
2. Wejdź na www.hejtstop.pl.
3. Daj się zlokalizować lub podaj lokalizację.
4. Zaznacz na mapie.
5. Wgraj zdjęcie.
My zadziałamy, żeby napis zniknął.
Widzisz, reaguj!
Więcej informacji na www.hejtstop.pl
Lub fb/widzisznienawisc
Samowolne malowanie i zamalowywanie obraźliwych haseł bez zezwolenia
właściciela jest niezgodne z prawem, może skutkować zarówno
odpowiedzialnością karną, jak i cywilną.
Zgodnie z art. 124 Kodeksu wykroczeń osoba, która umyślnie niszczy, uszkadza
lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz, jeżeli szkoda nie przekracza ¼
minimalnego wynagrodzenia (w 2015 roku czwarta część tego wynagrodzenia
wynosi 437,50 zł) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny,
która może zostać wymierzona w wysokości od 20 do 5000 zł. Dodatkowo,
w razie popełnienia tego wykroczenia, Sąd może orzec obowiązek zapłaty
równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu
poprzedniego.
W sytuacji, gdy wartość szkody przekroczy kwotę 437,50 zł, czyn ten jest
przestępstwem określonym w art. 288 §1 Kodeksu karnego zagrożonym karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
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Niniejsza publikacja ma charakter edukacyjny. Przedstawione w niej informacje
dotyczące poszczególnych symboli stanowią wyłączne poglądy autorów i zostały
zawarte jedynie w celu zarysowania problematyki mowy nienawiści w Polsce.
Publikacja nie ma w zamiarze naruszać praw osób trzecich.
Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0
Polska (o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz
Projekt: Polska..
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