
Anna Tatar i Nosizo Zondo

         1. Czym był apartheid?
2. Kim był Nelson Mandela?
3. Kim był Chris Hani?
4. Skąd się bierze popularność Janusza Walusia wśród 
skrajnych grup 
5. Co Ty możesz zrobić, by przeciwstawiać się mowie 
nienawiści i dyskryminacji?



1. Apartheid to system dyskryminacji rasowej, realizowany w latach 
1948–1994 w Republice Południowej Afryki, RPA. Wprowadzał rozróżnienie
ludzi na białych, czarnych i tzw. kolorowych. Biali poddawali czarnych i 
tzw. kolorowych segregacji, dyskryminacji i prześladowaniom. Uchwalano 
przepisy, które między innymi zakazywały mieszanych małżeństw czy 
nakazywały oddzielanie od siebie ludzi np. w urzędach i sklepach, z 
czasem zakazano też osobom czarnym i kolorowym przebywania w 
określonych przestrzeniach publicznych (wysiedlano ich poza miasta). 
Apartheid uznano za zbrodnię przeciwko ludzkości. 

2. Nelson Mandela (1918-2013) stał się symbolem oporu Afrykanów 
przeciwko apartheidowi. Był liderem ruchu Afrykański Kongres Narodowy 
(ANC), który walczył o zrównanie praw czarnej ludności i o ustrój 
demokratyczny w RPA. Mandela spędził w więzieniu 27 lat. Był 
najsłynniejszym więźniem politycznym ówczesnego świata i symbolem 
walki z rasizmem. Jego uwolnienia domagały się rządy wielu państw, 
organizacje międzynarodowe, intelektualiści. W 1994 Mandela został 
pierwszym czarnoskórym prezydentem Republiki Południowej Afryki. Rok 
wcześniej (1993) został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.

3. Chris Hani (1942-1993) – jeden z najbliższych współpracowników 
Nelsona Mandeli, był charyzmatycznym przywódcą skrzydła bojowego 
Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) i sekretarzem generalnym 
Partii Komunistycznej Republiki Południowej Afryki. Walczył o zniesienie 
dyskryminacji rasowej. Został zamordowany przez Janusza Walusia w 
1993 roku.

4. Od kilku lat środowiska faszyzujące w Polsce kreują kult postaci 
Janusza Walusia i pochwalają dokonane przez niego z pobudek 
rasistowskich morderstwo. Wyrazy poparcia dla Walusia są widoczne 
między innymi na transparentach na stadionach i podczas skrajnie 
prawicowych manifestacji. Wsparcie dla niego wyrażali też lokalni politycy 
i posłowie Konfederacji, którzy składali w jego sprawie interpelacje. 

5. Każdy może wyrazić swój sprzeciw wobec mowy nienawiści i 
dyskryminacji. Możesz między innymi zgłosić rasistowskie i ksenofobiczne 
wpisy, filmy i grafiki, które znajdziesz w mediach społecznościowych. 
Możesz zwrócić uwagę swoim znajomym, którzy w Twojej obecności 
wygłaszają komentarze obraźliwe wobec osób należących do mniejszości. 
Możesz także nawiązać wolontariacką współpracę ze Stowarzyszeniem 
„NIGDY WIĘCEJ”. Bardzo chętnie działamy wspólnie ze wszystkimi, którym
bliskie są takie wartości jak różnorodność, szacunek wobec odmienności i 
społeczna wrażliwość. Zapraszamy do kontaktu!



Więcej informacji o powyższych zagadnieniach znajdziesz tutaj:

1. Apartheid

www.nigdywiecej.org/magazyn-nigdy-wiecej/e-zine/download/4960-
witold-liliental-afryka-poludniowa-kraj-mojej-mlodosci-e-zine-nigdy-
wiecej-nr-6-2020

www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/fd_apartheid.php 

www.national-geographic.pl/artykul/dzien-w-ktorym-skonczyl-sie-
apartheid 

2. Nelson Mandela:

www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/21/nelson_mandela.pdf 

www.europarl.europa.eu/sakharovprize/pl/nelson-rolihlahla-mandela-
1988-south-afr/products-details/20200330CAN54162 

film „Mandela: Droga do wolności” (www.filmweb.pl/film/Mandela
%3A+Droga+do+wolno%C5%9Bci-2013-665122) 

3. Chris Hani:

www.wyborcza.pl/7,75398,21660769,kim-byl-chris-hani-ofiara-janusza-
walusia-chcial-sprawiedliwosci.html

www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/63/korzyckiwalus_wykl
ety.pdf

www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/63/w._ferfecki_janusz_
walus_zostaje_w_wiezieniu._rzeczpospolita_5.09.2017..pdf 

www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/63/m._orlowski_janusz
_walus_znowu_nie_wyjdzie_na_wolnosc._wyborcza.pl_16.01.2019.pdf 



4. O kulcie Walusia:www.youtube.com/watch?v=1_YBIkXAvbE&t=2s 

www.youtube.com/watch?v=Lh5PQlJgSYY 

www.nigdywiecej.org/multimedia/materialy-video/materialy-video-z-roku-
2018/3854-anna-tatar-o-rasistowskim-zabojcy-januszu-walusiu-i-jego-
kulcie-wsrod-skrajnej-prawicy-25-01-2018

www.nigdywiecej.org/czytelnia/publikacje-dokumentujace-dzialalnosc-
stowarzyszenia-nigdy-wiecej/prasa/download/4997-a-kaminska-
ambasada-rpa-pyta-gdansk-o-baner-z-walusiem-wywiad-z-anna-tatar-
dziennik-baltycki-26-27-09-2020 
 
www.nigdywiecej.org/komunikaty/komunikaty/185-rok-2020/4402-
rasizm-wrocil-na-stadiony

5. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”:

www.facebook.com/respect.diversity/ 

twitter.com/StowNIGDYWIECEJ 

www.nigdywiecej.org/o-nas/co-ty-mozesz-zrobic

www.nigdywiecej.org/multimedia 

www.nigdywiecej.org/czytelnia

Anna  Tatar  –  doktor  nauk  humanistycznych,  przedstawicielka  antyrasistowskiego
Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Współredaktorka „Brunatnej Księgi” – monitoringu
zdarzeń rasistowskich i ksenofobicznych. 

Nosizo Zondo – ur.  w Zimbabwe,  później  przeniosła się do Republiki  Południowej
Afryki,  gdzie  ukończyła  studia  prawnicze.  Rozpoczęła  studia  magisterskie  w
dziedzinie  praw  człowieka,  zanim  zdecydowała  się  przyjechać  i  studiować
pielęgniarstwo w Polsce. Współpracowniczka Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. 

https://www.nigdywiecej.org/o-nas/co-ty-mozesz-zrobic
https://www.nigdywiecej.org/czytelnia


 


