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Sygnatura akt: 5 Ds. 984/15/III
Zażalenie
Na postanowienie Prokurator w Prokuraturze Rejonowej WarszawaOchota z dnia 14 lipca 2015 r. odmawiające wszczęcia dochodzenia w
sprawie propagowania totalitarnego ustroju.
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W związku z otrzymanym w dn. 20.07.2015 postanowieniem o odmowie
wszczęcia dochodzenia w sprawie 5 Ds. 984/15/III dotyczącej publicznego
propagowania ustroju totalitarnego przez zamieszczenie na portalu
sadistic.pl postu „Parada równości 2015” z grafiką-rebusem „pedały do
gazu” (zrzut ekranu w załączeniu) przez użytkownika posługującego się
nazwą „patrix85”
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odwołujemy się od tego postanowienia
i wnosimy o uchylenie postanowienia i wszczęcie dochodzenia w sprawie,
której dotyczyło nasze zawiadomienie.
UZASADNIENIE
W uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania pani
Prokurator stwierdziła: „z całą pewnością brak jest jakiegokolwiek
wskazania na związek z jakimkolwiek ustrojem czy też odwołania do
faszyzmu bądź innego systemu totalitarnego. W żadnym miejscu autor nie
wskazuje również na takie elementy, które są charakterystyczne dla takich
ustrojów (…).
Tymczasem w naszej opinii zamieszczenie grafiki „pedały do gazu”
przedstawia wyraźne nawiązanie do ustroju totalitarnego i działań nazistów
m.in. na terenie Polski – prześladowań i dążeń do eksterminacji ze
względu na pochodzenie czy orientację seksualną. Ze względu na tę –
jakże przecież bolesną - historię, w naszej kulturze określenie „do gazu”
natychmiast odwołuje do określonego historycznego kontekstu i
jednoznacznie kojarzy się z komorami czy piecami gazowymi jako
narzędziami wspomnianej eksterminacji (tym samym stanowi również
nawoływanie do nienawiści i przemocy, a nie jedynie, jak czytamy w
uzasadnieniu: „wyraz niechęci autora do osób o innej orientacji

seksualnej”).
Przypominamy też, że za podobne okrzyki kibiców Legii podczas meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź, który został rozegrany przy ul. Łazienkowskiej 29 kwietnia 2011 październiku
2013 roku – „Hamas, Hamas, Juden auf den Gas!” – sąd ukarał sprawców karą finansową,
pracami społecznymi oraz obejrzeniem filmu „Cud purymowy” w reż. Izabelli Cywińskiej –
jasno wykazując, że określenie „do gazu” ma jednoznaczny wymiar propagowania totalitarnego
ustroju (w załączeniu kopia artykułu na ten temat ze stycznia 2014 roku).
Grafika spełnia naszym zdaniem, wszelkie kryteria propagowania ustroju nazistowskiego, o
którym mówi art. 256 § 1 kk .
W związku z tym wnioskujemy jak powyżej.
Prezes Zarządu
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Do wiadomości:
- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi
Nietolerancji przy MAC
- Komenda Główna Policji – zwalczanie cyberprzestępczości

