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ორიგინალი გამოქვეყნებულია: 
 
”ცენტრი წამების მსხვერპლთათვის” 
ადამიანის უფლებათა სფეროში ახალი ტაქტიკების პროექტი 
717 East River Road 
მინეაპოლისი, MN 55410 ა.შ.შ. 
www.cvt.org, www.newtactics.org 
 
სამუშაო რვეულთა სერიის რედაქტორი: 
ლიამ მაჰონი 
 
© 2003 ”ცენტრი წამების მსხვერპლთათვის”  
წინამდებარე პუბლიკაცია შეიძლება თავისუფლად გამოქვეყნდეს ნაბეჭდი თუ ელექტორნული 
ფორმით და ყველა კოპიაზე უნდა მოიხსენიებოდეს ეს საავტორო უფლება. 
 
მხარდაჭერა ტაქტიკური სამუშაო რვეულების სერიისათვის 
ტაქტიკურ სამუშაო რვეულთა სერია გამოქვეყნდა შემდეგი დონორების მხარდაჭერით: ამერიკის 
შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტი, ნაციონალური ფილანტროპული ტრასტი, ევროპაში 
უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 
დეპარტამენტი, სიგრიდ რაუსინგის ტრასტი(წინათ ცნობილი, როგორც რუბენ და ელიზაბეთ 
რაუსინგის ტრასტი), ჯონ და ქეთრინ მაკ არტურ ფონდი და ინდივიდუალური დონორები, 
რომლებმაც ანონიმურობა ისურვეს. 
 
დამატებით, მეფე ბოდუინის ფონდმა გრანტით დააფინანსა რუმინეთში ჩვენი პარტნიორი ICAR 
რეგინოალური ტრეინინგის ადგილზე მხარდასაჭერად და ტრენინგის მონაწილეთა მიერ ტაქტიკური 
სამუშაო რვეულების შესამუშავებლად.  
 
შენიშვნა: 
წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები, შეიძლება არ ემთხვევოდეს ადამიანის 
უფლებათა სფეროში ახალი ტაქტიკების პროექტისა და მისი დამფუძნებლების მოსაზრებებს. პროექტი 
არ არის სპეციფიკური ტაქტიკის ან პოლიტიკის დამცველი.  
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2003 წლის თებერვალი 
 
ძვირფასო მეგობარო! 
კეთილი იყოს შენი მობრძანება ადამიანის უფლებათა სფეროში ახალი ტაქტიკების სამუშაო რვეულთა 
სერიასთან. ყოველ ტაქტიკურ რვეულში ადამიანის უფლებათა აქტივისტი აღწერს ტაქტიკურ 
სიახლეს, რომელმაც წარმატებულად იმოქმედა ადამიანის უფლებათა წინსვლისათვის. ავტორები 
წარმოადგენენ ფართო და მრავალფეროვანი ადამიანის უფლებათა მოძრაობის ნაწილს, 
მასწავლებელთა, ბიბლიოთეკართა, ჯანდაცვის სფეროს მუშაკთა, სამართალდამცავი სფეროსა და 
ქალთა უფლებების დამცველებს. მათ შეიმუშავეს ტაქტიკები, რომლებმაც ასარგებლეს თავიანთი 
ქვეყნები, ამასთანავე, შეიძლება მიესადაგონ სხვადასხვა ქვეყანასა თუ სიტუაციას.  
 
ყოველი რვეული შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ მიაღწიეს ავტორმა და 
მისმა ორგანიზაციამ თავიანთ წარმატებებს. ჩვენ გვსურს დავარწმუნოთ ადამიანის უფლებათა 
პრაქტიკოსები იმსჯელონ ტაქტიკურად, რათა ტაქტიკურად გამოეხმაურონ ვრცელი სტრატეგიის 
გამოწვევებს და გააფართოვონ ადამიანის უფლებათა ეფექტური განვითარების ტაქტიკები.  
 
წინამდებარე რვეული ასახავს რამოდენიმე ტაქტიკას, რომელიც გამოიყენა მოხალისე ორგანიზაციამ 
Nigdy Wiecej (განმეორებით არასდროს) პოლონეთში. მრავალ ორგანიზაციათა მსგავსად, Nigdy Wiecej 
იყენებს სხვადასხვა ტაქტიკას საქმიანობის წარმართვისათვის. ორი ტაქტიკა, რომელიც ასახულია 
წინამდებარე პუბლიკაციაში მოგვითხრობს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კულტურული რესურსების 
გამოყენება საზოგადოებაში აქტივისტთა რეკრუტირებისა და ინფორმაციის მოპოვების ქსელის 
შექმნისათვის. მოთხრობილი გამოცდილება გვაუწყებს, თუ როგორ გამოიყენებოდა ტაქტიკები 
ახალგაზრდების ჩართვისათვის, ანუ, საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელთა ყურადღების მიქცევა 
არის რთული. ავტორი აგრეთვე საუბრობს იმაზე, თუ როგორ არის განსხვავებული ტაქტიკა 
კომბინირებული და როგორ აძლიერებენ ისინი ერთიმეორეს.  მაშინ, როდესაც Nigdy Wiecej იყენებს 
მათ რასიზმსა და ნეო-ფაშიზმთან ბრძოლისათვის, ჩვენ შეგვიძლია მათი გამოყენების სხვა გზების 
მოფიქრება, განსაკუთრებით ახალგაზრდათა შორის.  
 
ტაქტიკური რვეულების მთელი სერია ხელმწისაწვდომია ინტერნეტში www.newtactics.org. 
დამატებითი რვეულები დროდადრო დაემატება ბაზას. ვებ-საიტზე თქვენ ასევე აღმოაჩენთ სხვა 
ინფორმაციას, როგორიცაა ტაქტიკების საძიებო მონაცემთა ბაზა, ადამიანის უფლებათა 
პრაქტიკოსების სადისკუსიო ფორუმი და ინფორმაცია ჩვენი სემინარებისა და სიმპოზიუმის შესახებ. 
ახალი ტაქტიკების ელექტრონულ სიახლეთა მისაღებად გამოაგზავნეთ წერილი შემდეგ მისამართზე: 
newtactics@cvt.org.  
 
ადამიანის უფლებათა სფეროში ახალი ტაქტიკების პროექტი არის საერთაშორისო ინიციატივა, 
რომელიც იმართება ორგანიზაციებისა და პრაქტიკოსების მიერ, მთელი მსოფლიოდან. პროექტს 
კოორდინაციას უწევს ”ცენტრი წამების მსხვერპლთათვის” (CVT). 
 
ვიმედოვნებთ, რომ რვეულები საინტერესო იქნება. 
 
პატივისცემით, 
ახალი ტაქტიკების პროექტის მენეჯერი 
ქეით კელში 
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რაფალ პანკოვსკი 
1996 წლიდან რაფალ პანკოვსკი მუშაობს ასოციაცია Nigdy Wiecej მდივნად და ამავე სახელწოდების 
ჟურნალში რედაქტორის მოადგილედ.  მისი წიგნი ”ნეო-ფაშიზმი დასავლეთ ევროპაში” გამოქვეყნდა 
პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ვარშავაში, 1998 წელს. იგი დაიბადა 1976 წ. ვარშავაში და 
სწავლობდა Eton College და ოქსფორდის უნივერსიტეტში. მან 1998 წ. მიიღო მასტერის ხარისხი 
ვარშავის უნივერსიტეტთან არსებული პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტისაგან და ამჟამად არის 
სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ასპირანტი. მისი თეზისები ეხება რასიზმს პოპულარულ 
კულტურაში. 
 
Nigdy Wiecej (Never Again) 
Nigdy Wiecej (Never Again) არის ანტი-რასისტული, ანტი-ფაშისტური ორგანიზაცია, რომელიც 
აკვირდება და დოკუმენტურად ამოწმებს რასისტულ და ფაშისტურ საქმიანობას. იგი აგრეთვე ატარებს 
საგანმანათლებლო კამპანიებს მუსიკისა და სპორტის გამოყენებით. ორგანიზაცია გამოსცემს ჟურნალს 
Nigdy Wiecej. 
 
 
 
საკონტაქტო ინფორმაცია: 
Stowarzyszenie "NIGDY WIECEJ" PO Box 6 
03-700 Warszawa 4, Poland 
E-mail: rafalpan@zigzag.pl 
http://free.ngo.pl/nw 
 
 
Never Again მადლობელი იქნება ნებისმიერ მხარდაჭერისათვის: Stowarzyszenie “Nigdy Więcej,” PKO BP, 
I O/Centrum, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa, Poland. 
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პოლონეთი რჩება ისეთ საზოგადოებად, სადაც რასიზმის, ქსენოფობიის, 
ანტიზემიტიზმისა და შეუწყნარებლობის საკითხები ჯერ-კიდევ 
გადაუწყვეტელია. . . საზოგადოების ზოგადი დამოკიდებულება 

მიმართულია ანტი-სემიტიზმის გავრცელებისაკენ. საზოგადოებაში 
რასიზმისა და დისკრიმინაციის გავრცელებისა და გამჟღავნების 

მაჩვენებლები მოგვითხრობენ, რომ სახეზეა არაადეკვატური რეაგირება 
ამგვარ გამოვლინებებზე. . . რასისტულ იერიშებსა და ძალადობას 

შეიძლება არ მოჰყვეს ადეკვატური რეაქცია სახელმწიფო 
სტრუქტურების მხრიდან 

რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის 2000 წ. 
ივნისის ანგარიშიდან 

 
 
რედაქტორის წინასიტყვაობა 
 
Nigdy Wiecej არის ანტირასისტული ქსელი და 
პუბლიკაცია პოლონეთში. ამასთანავე, 
ორგანიზაცია არის ევროპული 
ანტირასისტული ქსელის ნაწილი. რაფალ 
პანკოვსკი აღწერს რამოდენიმე ტაქტიკას, 
რომელიც გამოიყენებოდა Never Again მიერ, 
რასიზმის გარშემო არსებული დუმილის 
გარღვევისა და პოლონეთის ახალგაზრდათა 
შორის ადამიანის უფლებათა კულტურის 
განვითარებისათვის. ტაქტიკები აღწერენ იმას, 
თუ როგორ იყენებდა ორგანიზაცია 
კულტურულ ღონისძიებებს, როგორიცაა 
კონცერტები, ფეხბურთი, სხვ., მოძრაობაში 
ახალგაზრდათა მოსაზიდად. ამგვარი 
რეკრუტირების შედეგად შეიქმნა ახალგაზრდა 
კორესპონდენტთა ქსელი, რომელიც მუშაობდა 
პოლონეთში ტოლერანტობისა  და რასიზმის 
შესახებ ინფრომაციის მოძიებაზე. მათ 
რეგულარულად უნდა მოეძიათ ინფორმაცია 
თავიანთ უბნებში რასიზმისა და ქსენოფობიის 
ინციდენტების შესახებ. Never Again-ს 
ორგანიზატორები შემდეგ ამუშავებდნენ ამ 
ინფორმაციას და გამოსცემდნენ მას ჟურნალის 
სახით, რომელიც ვრცელდებოდა პოლონეთსა 
და ევროპის სხვა ქვეყნებში.  
 
ასობით ათასი ადამიანი გაეცნო ადამიანის 
უფლებათა და ანტი-რასიზმის კონცეფციებს 
Never Again-ის მიერ მოწყობილი კონცერტების 
მეშვეობით. ორგანიზაციას მიუერთდა 
ათასობით ადამიანი. ამათგან 150 ჩაუტარდათ 
ტრენინგი და შემდეგ ისინი იყვნენ მოხალისე 

კორესპონდენტები და წარადგენდნენ 
ყოველთვიურ ანგარიშს.  ამის შედეგი იყო 
მეტად მრავალმხრივი საინფორმაციო წყარო 
პოლონეთში სიძულვილის ნიადაგზე 
წარმოშობილი დანაშაულებისა და რასიზმის 
შესახებ. პუბლიკაცია არა მხოლოდ 
საგანმანათლებლო მიზანს ემსახურებოდა, 
არამედ, მნიშვნელოვან საგამოძიებო მასალასაც 
წარმოადგენდა. ეს სტრატეგიული კომბინაცია: 
კულტურული რეკრუტირება, მოხალისე 
ქსელის შექმნა, დოკუმენტირება და 
საზოგადოების განათლება, წარმოადგენენ 
Never Again-ის უნიკალურ წვლილს ტაქტიკურ 
რვეულთა სერიაში. 
 
წინამდებარე რვეული მოგვითხრობს Never 
Again-ის მოხალისეთა ქსელის შექმნისა და 
ფუნქციონირების შესახებ. იგი შეიცავს 
ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ 
შეიძლება კულტურული მობილიზაცია 
გამოიყენებოდეს რეკრუტირების მეთოდად, 
ქსელის ფუნქციონირების შესახებ, როგორც 
ინფორმაციის მოპოვების, ასევე მისი 
გავრცელების სფეროებში, აგრეთვე 
მოგვითხრობს იმ სირთულეებზე, რომელიც 
დაკავშირებულია მოხალისეთა ქსელის 
ფუნქციონირებასთან. - და ბოლოს, საუბარია 
იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება Never 
Again-ის გამოცდილების გამოყენება ადამიანის 
უფლებათა საქმიანობაში სხვა ქვეყნებში.  
 
ლიამ მაჰონი,  
რვეულთა სერიის რედაქტორი
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დუმილის მსხვრევა 
 
სიძულვილით გამოწვეული დანაშაულების 
ოფიციალური სტატისტიკა პოლონეთში არ არსებობს. 
პოლიცია არ ახორციელებს იდეოლოგიურად 
მოტივირებულ დანაშაულთა აღრიცხვას, ამდენად 
რასისტული ექსტრემიზმის საკითხი არ არის 
თვალშისაცემი საზოგადოებისათვის. მოსალოდნელია, 
რომ თუ სახელმწიფო აწარმოებს ამგვარ სტატისტიკას, 
იგი შეზღუდული იქნება მხოლოდ რასობრივი 
ძალადობის განსაკუთრებული საქმეებით (ე.ი. თეთრი 
შავის წინააღმდეგ). მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ 
პოლონეთში მსხვერპლთა უმრავლესობა არ 
მიეკუთვნება ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფებს.  
 
პრობლემის აღიარება მისი გადაწყვეტის წინაპირობაა. 
ამიტომაც Never Again-მა თავის ძირითად მიზნად 
განსაზღვრა დუმილის მსხვრევა, რომელიც არსებობს 
ექსტრემისტულ-მემარჯვენე შეხედულებებით 
გამოწვეულ ძალადობასთან დაკავშირებით.  
 
რეაქცია დაზარალებულთა მხრიდან თითქმის არ არის. 
ეთნიკური უმცირესობები მოსახლეობის დაახლოებით 
2%-ს შეადგენენ,ისინი თითქმის არ ჩანან მედიაში და 
არ არიან წარმოდგენილნი სახელმწიფო 
სტრუქტურებში. სხვა დაზარალებული ჯგუფები არიან 
სოციალურად მარგინალიზირებულნი: ისინი 
რელიგიურ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან (მათ 
ხშირად სექტებს უწოდებენ, მაგ.: კრიშნაიდები), ან 
ახალგაზრდათა არატრადიციული სუბკულტურების 
წარმომადგენლები, მაგ. ”პანკები”, მასობრივი 
კომუნიკაციის საშუალებათა ხელმწისავდომობის 
უმნიშვნელო  ხარისხით. Never Again-ის როლი არის 
ხმის მიწვდენა მათთვის, ვინც მოკლებულია ამგვარ 
შესაძლებლობას. Never Again-ს სწამს, რომ ობიექტური 
ინფორმაციის მოპოვებითა და გავრცელების გზით, 
რაც დაედება ანტი-ფაშისტურ ინიციატივებს 
საფუძვლად, შესაძლებელია საზოგადოებაში 
სოციალური ცვლილებების მიღწევა. აუცილებელია 
კონკრეტული ანტი-რასისტული და ანტი-ფაშისტური 
მაგალითების გამოყენება საზოგადოებაში 
ტოლერანტობის გავრცელებისათვის.  
 
მცირე რესურსების გამო, ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვენი 
ტაქტიკის გამოყენება ძვირადღირებული 
გამოძიებების, მასობრივი რეკლამებისა და სხვა 
საშუალებებით. რაც ჩვენ შეგვიძლია, არის რეალური 
მექანიზმი ძალადობასთან ბრძოლისათვის; 
პოლონეთში საზოგადოება მზად არის მხარი 
დაგვიჭიროს ამგვარი რეალური სოციალური 
პრობლემის გადაწყვეტაში. 
 
ექსტრემისტულ მემარჯვენე  შეხედულებათა 
განვითარება და რასიზმის უარყოფა 
 

1989 წ. შემდეგ პოლონეთმა, რეგიონის სხვა პოსტ-
კომუნისტურ ქვეყნებთან ერთად განიცადა 
მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ეკონომიკური და 
კულტურული ცვლილებები. ეს ავტორიტარული 
რეჟიმის მსხვრევას მოჰყვა და საზოგადოებაში 
ფართოდ გავრცელდა დასავლეთთან ინტეგრაციის 
იდეა. პოლიტიკური გარემო უშვებდა სხვადასხვა 
უმცირესობათა მიერ თავიანთი კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების 
შესაძლებლობას დემოკრატიულ პირობებში. 
ამასთანავე, მან დაუშვა ექსრტემისტულ-მემარჯვენე 
ორგანიზაციების შექმნა, რომლებიც რასიზმსა და 
შოვინიზმს ქადაგებენ. 
 
დემოკრატიულ განახლებასთან დაკავშირებული 
მოლოდინი იყო ძალიან დიდი. ცალსახაა, რომ ქვეყანა 
უკეთესობისკენ შეიცვალა. ამასთანავე, 90-ინ წლებში 
მოხდა პოლონეთის დემოკრატიის მორალური 
ფუნდამენტების მორყევა. ახალი დემოკრატიული 
კულტურა იყო ზედაპირული. ამ კონტექსტმა შექმნა 
კარგი ნიადაგი მემარჯვენე ექსტრემიზმის 
გავრცელებისათვის. ამის განვითარება შესაძლებელი 
გახდა სახელმწიფო სოციალური და პოლიტიკური 
კონტროლის  შესუსტების გამო.  
 
80-იანი წლების დასასრულიდან მოყოლებული 
რასისტული პოლიტიკური დაჯგუფებები ნელი 
ტემპებით ვითარდებოდნენ, მაგრამ ეს თვალსაჩინო 
იყო. მემარჯვენე ექსტრემისტები მხარს უჭერენ მონო-
ეთნიკური ქვეყნის  შექმნას, რომელიც ერთიან 
ეროვნულ კულტურაზე იქნება დაფუძნებული. ის 
კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დემოკრატიის ძირითად 
ღირებულებებს. გასული ათწლეულის განმავლობაში 
ამან განიცადა პროგრესი და გადაადგილდა სეიმში 
(პოლონეთის პარლამენტი). 2001 წლის ოქტომბრიდან 
და ომის შემდგომ პერიოდში პოლონეთის მემარჯვენე 
ექსტრემისტებს ჰყავდათ თავიანთი 
წარმომადგენლობა პარლამენტში - პოლონელ ოჯახთა 
ლიგა  (Liga Polskich Rodzin, LPR), რომელმაც მიიღო 
ხმათა 7%, რაც 460-დან 40 ადგილს შეადგენს და 
ამდენად არის ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
პოლიტიკური ძალა.  
 
90-იანი წლების განმავლობაში მემარჯვენე 
ორიენტაციის ორგანიზაციებმა გაამყარეს თავიანთი 
პოლიტიკურ-კულტურული საფუძველი 
პუბლიკაციების, სადისკუსიო კლუბებისა და 
სოციალური ღონისძიებების მეშვეობით. 
მნიშვნელოვანი იყო კათოლიკურ-ნაციონალისტური 
რადიოსადგურის, ”მარიას” გახსნა, რომელსაც ჰყავს 
ასი ათასობით მსმენელი. ხშირად, რადიოსადგური 
ნებას რთავს ექსტრემისტულ ორგანიზაციებს 
გადასცენ ეთერით თავიანთი პოლიტიკური 
გზავნილები, რითაც უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი 
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საზოგადო იარაღით ქსენოფობიური და ხშირად ანტი-
სემიტური იდეების მიმდევრებს. 
 
პოლონეთის ახალაგზრდებზე ექსტრემისტულ 
მემარჯვენეთა შეხედულებები მეტწილად წამოიშობიან 
და ამავდოროულად მოქმედებენ ფაშისტური ხასიათის 
სკინჰედების სუბკულტურის ფენომენზე. იგი 
აკომპანირებულია რასისტული მუსიკალური 
სცენებითა და ხულიგნური საფეხბურთო მატჩებით. 
სკინჰედების პოლიტიკური გამოყენების პირველი 
მაგალითი გვხვდება 1980 წ., პოლონეთის 
ნაციონალური აღორძინების (Narodowe Odrodzenie 
Polski, NOP) გაერთიანების მხრიდან. ფესტივალების 
ორგანიზებასა და ჩანაწერთა გავრცელებაში არანაირი 
სირთულე არ ყოფილა. ნეო-ნაცისტური ხასიათის 
მრავალი ღონისძიება გაიმართა სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებულ კულტურულ ცენტრებში. 
 
ზოგადად, ოფიციალურ პირთა დამოკიდებულება 
რასისტული ექსტრემიზმის მიმართ თვალნათლივ 
ტოლერანტულია, მიუხედავად ძალადობისა, 
რომელიც თან სდევს ნეო-ნაციზმს და ხალისდება 
ექსტრემისტულ პოლიტიკურ გაერთიანებათა მიერ. 
არცერთი რასისტული ორგანიზაცია არ დაისაჯა 
მიუხედავად არსებული სამართლებრივი 
დებულებებისა, როგორიცაა მაგ.: 1997 წ. ძალაში 
შესული ახალი კონსტიტუციის მე-13 მუხლი, 
რომელიც განსაკუთრებით კრძალავს რასისტულ 
საქმიანობას. მე-13 მუხლის შემოღება, ისევე როგორც 
სხვა მსგავსი სამართლებრივი დებულებების შემოღება 
სხვა ევროპულ ქვეყნებში, გახლავთ Never Again-ს და 
ებრაელ სტუდენტთა პოლონური კავშირის 
საქმიანობის შედეგი. პოლონური ანტიფაშისტური 
ახალგაზდული მოძრაობა შეიქმნა 1990 წ. ნეო-
ფაშისტური ძალადობის საპასუხოდ. Never Again, 
ერთადერთი ანტიფაშისტური ეროვნული  
ორგანიზაცია, შეიქმნა როგორც არაფორმალური 
ჯგუფი 1992 წ. და რეგისტრირებულ იქნა ასოციაციის 
სახით 1996 წ. 
 
ამის ერთ-ერთი მიზეზია ოფიციალურ პირთა 
სურვილი, შეუნარჩუნონ პოლონეთს ტოლერანტული, 
დემოკრატიული ქვეყნის იმიჯი, რომელსაც მალე 
ევროპის კავშირში მიიღებენ. მთავრობამ ცალსახად 
უგულებელჰყო ECRI (ევროპული კომისია რასიზმისა 
და ქსენოფობიის წინააღმდეგ) ანგარიში და მთავრობის 
ოფიციალური პასუხი შეიცავდა შემდეგ არგუმენტს: 
”გამოძიებებმა მეტწილად აჩვენეს ამგვარ დანაშაულთა 
ხულიგნური ხასიათი. ... ასეთი სახის დანაშაულთა 
საფუძვლებია კონფლიქტი ლოკალურ 
საზოგადოებებთან ან ხულიგნური ხასიათის 

ინციდენტები, რომლებმაც შეიძლება ერთგვარად 
ავნონ პოლონეთის მოქალაქეებსა და სხვებს.”1  
 
სამწუხაროდ, პოლონეთის მედიის მრავალი 
წარმომადგენელი აგრეთვე მხარს უჭერს რასიზმის 
უარყოფის ოფიციალურ პოზიციას, რაც 
გამომდინარეობს აპათეისა და სოციალური 
საკითხების მიმართ კრიტიკული  მიდგომის 
ნაკლებობით, ან დროდადრო ღია ნაციონალისტური 
სიმპათიებით. 
  

ახალგაზრდული კულტურის 
მობილიზება 
კულტურული რესურსების მობილიზაცია არის Never 
Again-ის მიერ მოხალისეთა ქსელის წარმატებული 
შექმნის ძირითადი კომპონენტი. ჩვენი საქმიანობის 
გაძლიერებისათვის, ჩვენ შევძელით აგვეყვანა და 
გაგვემყარებინა საზოგადოების ნაწილი. საზოგადო 
კულტურა არის სოციალური მოძრაობის შექმნის  
მნიშვნელოვანი საშუალება. მან გადამწყვეტი როლი 
შეასრულა Never Again-ს კორესპონდენტთა ქსელის 
შექმნისათვის. გულწრფელი და არაკომერციული 
ახალგაზრდული კულტურის ფორმები წარმოადგენენ 
Never Again-ის მრავალი წევრისა და მხარდამჭერის 
ჩართვის საფუძველს. მაგალითად, ორმა კამპანიამ, 
”მუსიკა რასიზმის წინააღმდეგ” და ”გავაგდოთ 
რასიზმი სტადიონებიდან” გავლენა იქონია 
ახალგაზრდათა მობილიზაციაზე. ორივე მათგანი  
ხაზს უსვამს ახალგაზრდათა ჩართვას რასიზმსთან 
ბრძოლაში. Never Again-ის გზავნილი 
ახალგაზრდებისადმი არ არის მხოლოდ ”ნუ იქნები 
რასისტი”, არამედ არის მოწოდება - ”ჩაერთე!” 
 
მუსიკა რასიზმის წინააღმდეგ 
  
ჩემი პირველი კონტაქტი Never Again-თან 
მოხდა ”მუსიკა რასიზმის წინააღმდეგ” 
კამპანიის გამო. მე მანამდე გაგონილი 
მქონდა სხვა ანტირასისტული 
ინიციატივების შესახებ, მაგრამ, კომპაქტ 
დისკმა, ”მუსიკა რასიზმის წინააღმდეგ”, 
გამოიწვია ამ კამპანიაში ჩემი აქტიური 
ჩართვა. მე წავიკითხე დისკის ყდა, ავიღე 
კალამი და დავწერე წერილი, რომელიც 
გავუგზავნე მარტინს (ქსელის 
კოორდინატორს). ასე დაიწყო ყველაფერი. 
არკადიუს ზაჩეია 
 კორესპონდენტი 

                                                 
1 პოლონეთის მთავრობის ოფიციალური გამოხმაურება 
ევროპის საბჭოს რასიზმისა და ქსენოფობიის წინააღმდეგ 
კომისიის 1999 წ. დეკემბრის ანგარიშზე პოლონეთის 
შესახებ.  
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კამპანია ”მუსიკა რასიზმის წინააღმდეგ” 
ინსპინირებულ იქნა 70-იანი წლების ბოლოს, ტომ 
რობინსონის მიერ ინიცირებული ბრიტანული როკის 
რასიზმის წინააღმდეგ მოძრაობით. პოლონური 
კამპანიის ფარგლებში ჩაიწერა რამოდენიმე 
მუსიკალური კრებული, რომლებშიც შევიდნენ 
პოლონური და უცხოური კარგად ცნობილი როკ 
მუსიკოსების კომპოზიციები და კონცერტი ”მუსიკა 
რასიზმის წინააღმდეგ” შედგა. ერთ-ერთი ასეთი 
ღონისძიება ჩატარდა 2000 წ. აგვისტოში გარემოს 
დამცველთა და ანტი-რასისტული მოძრაობის 
წარმომადგენელთა თანამშრომლობით, რომელსაც 
ორგანიზებას უწევდა Wielka Orkiestra Swiatecznej 
Pomocy. ღონისძიებამ შეკრიბა 250000 ახალგაზრდა, 
რომლებიც ენთუზიაზმით გამოეხმაურნენ ანტი-
რასისტული ხასიათის გზავნილს. მრავალი მუსიკოსი 
აკეთებდა ანტიფაშისტურ განცხადებებს სცენიდან. 
ღონისძიება წარმატებით განმეორდა 2002 წ. 
აგვისტოში. 
 
ამასთანავე, მრავალი მუსიკოსი ადებდა ”მუსიკა 
რასიზმის წინააღმდეგ” კამპანიის ლოგოს თავიანთ 
ალბომებს. Never Again-ის წარმატება მრავალი 
გამოჩენილი მუსიკოსის დაინტერესებაში, 
გარკვეულწილად იყო ასოციაციის თავმჯდომარის 
მარტინ კორნაკის პიროვნული კონტაქტების 
დამსახურება. მუსიკოსებმა გამოავლინეს 
პასუხისმგებლობის გრძნობა კამპანიის მიმართ. - 
”ჩემთვის რთულია საუბარი კამპანიაში ჩემი 
მონაწილეობის მიზეზების შესახებ, რამდენადაც 
წინააღმდეგობის გაწევა რასიზმისათვის არის იმდენად 
ბუნებრივი, როგორც სისხლი ძარღვებში”, განაცხადა 
კრისტოფ გრაბაზ გრაბოვსკიმ, პოლონური როკ 
ლეგენდის ”პიძა პორნოს” მომღერალმა. მან დაწერა 
სპეციალური სიმღერა ”ანტიფა”, რომელიც იქცა 
კამპანიის ჰიმნად.  
 
კამპანია იყენებს კორესპნდენტთა მიერ მოძიებულ 
ინფორმაციას რასიზმის პრობლემის სერიოზულობის 
ჩვენებისათვის და მიმართავს მოქმედების თხოვნით 
აუდიენციის ყველა წევრს. კომპაქტ დისკ “Jedna rasa 
ludzka rasa” (“ერთი რასა ადამიანთა რასა”) ყდა შეიცავს 
პირთა ნუსხას, რომლებიც ბოლო წლების 
განმავლობაში ემსხვერპლნენ რასიზმს პოლონეთში. 
”დაგვიჭირე მხარი, დაგვეხმარე, შემოგვიერთდი” იყო 
გზავნილი, რომელიც მეორდებოდა ყველა კომპაქტ 
დისკზე. იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ ახალგაზრდა 
ყოფილიყო არა მხოლოდ მუსიკის მსმენელი, არამედ 
გამხდარიყო აქტიური აგენტი სოციალური 
ცვლილებებისათვის.  
 
პოლონეთში მოეწყო 100 კონცერტზე მეტი ”მუსიკა 
რასიზმის წინააღმდეგ” ფარგლებში და 

ორგანიზატორთა დიდი ნაწილი იყო Never Again-ის 
საინფორმაციო ქსელის წევრი. სხვა სახის მრავალ 
კონცერტზე, (რომლებიც იყვნენ ყოველგვარი 
მუსიკალური სტილის!) ანტი-რასისტული 
საინფორმაციო დაფები გამოფენილი იყო აქტივისტთა 
მიერ, რასიზმსა და ტოლერანტობაზე 
გამოხმაურებისათვის, ახალგაზრდობის წახალისების 
მიზნით.  
 
1998 წ. ”მუსიკა რასიზმის წინააღმდეგ” აირჩიეს წლის 
სამ საუკეთესო მუსიკალურ ღონისძიებათა შორის, 
პოპულარული მუსიკალური ყოველთვიური გამოცემა  
”Brum”-ის მკითხველებმა. გათვალისწინებული იყო 
კამპანიის დასრულება 2001 წ., მაგრამ იგი 
სპონტანურად გაგრძელდა ხალხის მიერ მთელს 
ქვეყანაში.  
 
”გავაგდოთ რასიზმი სტადიონიდან” 
 
Never Again-ის მეორე კამპანია სპორტზეა 
კონცენტრირებული, კერძოდ კი ფეხბურთზე. იგი 
განსხვავდება მუსიკალური კამპანიისაგან, 
რამდენადაც ეს უკანასკნელი უფრო მეტად 
ემსახურება რეკრუტირების შესაძლებლობას, ხოლო 
მეორე კი უფრო პრევენციული ხასიათისაა.  
 
სპორტული კამპანია არის უფრო რთული, 
რამდენადაც საფეხბურთო სტადიონებზე თითქმის 
მთლიანად დომინირებენ ქსენოფობური 
სუბკულტურის წარმომადგენლები. ”გავადგდოთ 
რასიზმი სტადიონებიდან” არის პოლონეთში ერთად-
ერთი ანტი-რასისტული კამპანია, რომელიც 
მიმართულია ფეხბურთის ფანებზე. იგი 
ინსპინირებული იყო ინგლისში, გერმანიაში, 
იტალიასა და ავსტრიაში მსგავსი ხასიათის 
კამპანიების წარმატებული განხორციელებით. ჩვენ 
გამოვცემთ ანტი-რასისტულ ჟურნალ ”სტადიონს” 
ფეხბურთის ფანებისათვის და ხშირად ვურთავთ 
სპორტის სვეტებს Never Again-ის ჟურნალში. 2002 წ. 
აპრილში, მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებისათვის 
ჩვენ, ”ფეხბურთი რასიზმის წინაღმდეგ ევროპაში” 
ქსელთან თანამშრომლობით გამოვეცით კომპაქტ 
დისკი ”გავაგდოთ რასიზმი სტადიონებიდან” და 
დავბეჭდეთ ემანუელ ოლისაბედეს ამსახველი, 
პოსტერი. ემანუელი არის პოლონეთის ნაკრების 
პირველი შავკანიანი ფეხბურთელი და აგრეთვე 
ჩვენი კამპანიის მხარდამჭერი. რამოდენიმე 
საფეხბურთო ტურნირი შედგა კამპანიის 
ფარგლებში, მეტწილად Przystanek Woodstock 
ფესტივალის განმავლობაში. ამასთანავე, Never Again 
სთავაზობს მხარდაჭერას ადგილობრივ ანტი-
რასიტულ საფეხბურთო ფანთა ჯგუფებს, 
ბუკლეტების, პოსტერების, ბანერების, და სხვ. სახით. 
დღემდე საუკეთესო შედეგებს მივაღწიეთ მცირე 
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საფეხბურთო კლუბებში, რომლებსაც დღეისათვის 
გააჩნიათ გამოკვეთილი ანტიფაშისტური ორიენტაცია. 
 
ფეხბურთის ბევრი ფანი აღარ დადის საფეხბურთო 
მატჩებზე მანდ არსებული ძალადობისა და 
ქსენოფობური გარემოს გამო. ეს მეტწილად ეხება 
ქალებსა და უმცირესობათა წარმომადგენლებს, მაგრამ 
აგრეთვე სხვებსაც, ვისაც უწინდებურად უყვართ 
თამაში, მაგრამ სძულთ ის ატმოსფერო, რომელიც 
სუფევს სტადიონებეზე. სხვა კატეგორიის ფანები 
ძველებურად ესწრებიან თამაშებს, მაგრამ არ მოსწონთ 
არსებული ქსენოფობური გარემო. ბოლო დრომდე ამ 
კატეგორიის ფანები თავს გრძნობდნენ 
ერთმანეთისაგან იზოლირებულად. ეს ხალხი 
გამოეხმაურა ანტირასისტულ კამპანიებს, ხოლო 
ზოგიერთი მათგანი კი გახდა ქსელის მოხალისე 
კორესპონდენტი. ნიგერიული წარმოშობის მოთამაშის 
ემანუელ ოლისადებეს დიდმა პოპულარობამ, 
რომელიც გახდა პოლონეთის ეროვნული გუნდის 
საუკეთესო მოთამაშე, შეიტანა წვლილი ანტი-
რასისტული სპორტული კამპანიების წარმართვაში. 
ემანუელი მხარს უჭერდა Never Again-ს სტადიეონებზე 
რასიზმის პრობლემის ჩვენებისათვის. ”გავაგდოთ 
რასიზმი სტადიონებიდან” პოსტერი ასახავს ემანუელ 
ოლისაბედეს.  
 

ქსელის შექმნა 
  
მე პაველი მქვია. ვარ 18 წლის. მე ვცხოვროვ 
სზჩეჟინში და ვარ ”პოგონის” (დიდი 
საფეხბურთო კლუბი) ფანი. მე მსურს 
მივიღო მეტი ინფორმაცია ”გავაგდოთ 
რასიზმი სტადიონებიდან” კამპანიის შესახებ 
და შევისწავლო მეტი პოლონეთის 
სტადიონებზე ნეო-ფაშიზმთან ბრძოლის 
საშუალებათა შესახებ. მეგობრებთან ერთად 
(34 ადამიანი) გვინდა გავერთიანდეთ Never 
Again ასოციაციაში.  
წერილი Never Again მხარდამჭერისაგან 
 
 
კომპაქტ დისკების, კონცერტების, შეხვედრებისა და 
სხვა სახის კულტურულ ღონისძიებათა შედეგად Never 
Again-მა ახალგაზრდებისაგან ათასობით წერილი 
მიიღო, რომლებსაც ანტირასისტულ მოძრაობაში 
მოხალისეობის სურვილი გაუჩნდათ. ამჟამინდელი 
კორესპონდენტების უმრავლესობის დაკავშირება 
ასოციაციასთან შედგა მუსიკალური და სპორტული 
ხასიათის კამპანიების დროს. ბევრი მათგანი, 
ინფორმაციის მოპოვების კამპანიებში 
მონაწილეობასთან ერთად იყო აგრეთვე ლოკალური 
კამპანიების ინიციატორი და განმახორციელებელი. 
მაშასადამე, კორესპონდენტთა ქსელი ამავდორულად 
წარმოადგენს ცოცხალ სოციალურ მოძრაობას.  

 
რათქმაუნდა, არ იქნებოდა რეალური იმის 
მოლოდინი, რომ ყველა ახალგაზრდა, რომელიც 
დაინტერესდა Never Again-ის საქმიანობით 
გახდებოდა რეგულარული კორესპონდენტი. 
ბუნებრივია, რომ ახალგაზრდათა ინტერესები არ 
არის ყოველთვის სტაბილური. ყველა მათგანს, ვისი 
პირველი კონტაქტი შედგა ტელეფონის, ელ-ფოსტისა 
ან პიროვნების მეშვეობით, ეთხოვა დაეწერათ 
წერილი თავიანთი პიროვნული მონაცემების შესახებ. 
ეს წარმოადგენს პირველად ფილტრს, რომლის 
შემდეგ ისინი ღებულობენ სტანდატულ პაკეტს, 
რომელიც შეიცავს Never Again-ის ბუკლეტებს. ამ 
ეტაპის შემდეგ ბევრი ადამიანი არ გვეხმაურება. 
ისინი, ვინც გამოგვეხმაურება მეორე ეტაპის შემდეგაც 
შეიძლება გახდეს ჩვენი გრძელვადიანი 
კორესპონდენტი და ისინი ღებულობენ ერთგვერდიან 
საინფორმაციო წერილს კორესპნდენტის 
მოვალეობების შესახებ.  
 
ყოველი კორესპონდენტი ვალდებულია 
წარმოადგინოს ინფორმაცია პერსონალური 
მონაცემების შესახებ, რომელიც შეიძლება შემოწმდეს. 
ჩვენ ძალიან ვფრთხილობთ თანამშრომელთა 
შერჩევაში. მწარე გამოცდილებამ დაგვანახა, რომ 
რასისტები ცდილობენ ჩვენ ქსელში შეღწევას. 
საბედნიეროდ, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მემარჯვენე 
ექქსტრემისტული ორიენტაციის ადამიანები 
ცდილობდნენ არასწორი ინფორმაციის მოწოდებას და 
ჩვენ შევიძინეთ საკმარისი გამოცდილება ასეთი 
ტყვილების ადრინდელ ეტაპზე აღმოფხვრისათვის. 
Never Again იყენებს მხოლოდ სანდო წყაროდან 
მოწოდებულ ინფორმაციას.  
 
როგორ მუშაობს ქსელი 
 
ამჟამად Never Again-ის ქსელი აერთიანებს 
დაახლოებით 150 კორესპნდენტს. მოხალისე 
კორესპონდენტები ადამიანთა სხვადასხვა 
კატეგორიასა და ასაკობრივ ჯგუფებს წარმოადგენენ. 
მათი უმრავლესობა ახალგაზრდები არიან. მათ 
სჭირდებათ სწავლება იმისა, თუ რა სახის 
ინფორმაცია  არის საჭირო და როგორ უნდა იქნეს იგი 
წარმოდგენილი.  
 
ყველა კორესპონდნტს ეძლევა ერთგვერდიანი, 
მარტივად გამოყენებადი საინფორმაციო ფურცელი 
ყოველთვიური ანგარიშების მომზადებაში 
გამოყენებისათვის. ფურცელი შეიცავს ინციდენტთა 
ნუსხას, რომელიც უნდა აღირიცხოს, აგრეთვე 
შესაძლო ფაქტორები, როგორიცაა მემარჯვენე 
ექსტრემისტული ხასიათის მარშები და 
დემონსტრაციები, რასისტული და ფაშისტური 
შინაარსის პუბლიკაციების გავრცელება (წიგნები, 
ბუკლეტები, ჩანაწერები, სხვ.), რასისტული ან 
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ფაშისტური შინაარსის ნახატები, რასისტული ან 
ნაციონალისტური განცხადებები მედიაში და ა.შ. 
კორესპნდენტებს პერიოდულად ახსენებენ ყოველი 
შესაძლო დეტალის აღრიცხვის  აუცილებლობის 
შესახებ (რა, სად, როდის, და ა.შ.), ამდენად მათი 
ანგარიში ხდება იმდენად სპეციფიკური, რამდენადაც 
ეს შესაძლებელია ამა თუ იმ ვითარების კონტექსტში. 
კორესპონდენტთა მუშაობა დაფუძნებულია 
მოხალისეობაზე, მაგრამ ამასთანავე იგი არის 
დისციპლინირებული და პასუხისმგებლობითი. Never 
Again ხაზს უსვამს იმას, რომ ნებისმიერი 
კორესპონდენტი შეიძლება გავიდეს ქსელიდან 
ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მიზეზის გამო, მას 
შემდეგ, რაც ისინი შეატყობინებენ ასოციაციას, რომ 
მათ აღარ შეუძლიათ გააგრძელონ საქმიანობა. 
რამდენადაც ისინი კორესპონდეტების სახით 
მუშაობენ, მათ ყოველთვიურად უნდა წარმოადგინონ 
ანგარიში, ლოკალურ არეაში ექსტრემისტულ 
მემარჯვენე ორიენტაციის ორგანიზაციების 
საქმიანობის შესახებ. მნიშვნელოვანია ის, რომ 
ინფორმაცია რეგულარულად მიეწოდებოდეს, მაშინაც 
კი, როდესაც არ წარმოადგენს სიახლეს, ეს უნდა იქნეს 
აღრიცხული. ამ სფეროში სიახლეთა არ არსებობა 
გულისხმობს კარგ სიახლეებს, მაგრამ, თუკი არ 
არსებობს ანგარიში ჩვენ ვშიშობთ კორეპსონდენტის 
უსაფრთხოების შესახებ.  
 
პერიოდული ანგარიშების ჩაბარებისას ყოველი 
კორესპონდენტი ღებულობს ქსელის კოორდინატორ - 
მარტინ კორნაკის მიერ გამოცემულ ყოველთვიურ 
ბიულეტენს. ბულეტენი არის ერთგვარი 
საინფორმაციო წყარო და ფორუმი ანტირასისტული და 
ანტიფაშისტური ღონისძიებების შესახებ, 
როგორებიცაა კონცერტები, კონფერენციები და სხვ. 
ბიულეტენის მეშვეობით კორესპონდენტები ეცნობიან 
ერთმანეთის საქმიანობასა და აღიქვავენ იმას, რომ 
ისინი არიან ვრცელი სოციალური მოძრაობის ნაწილი.  
 
კორესპონდენტები იყენებენ სხავადსხვა სახის 
საინფორმაციო წყაროს, რაც ლოკალურ გარემოებებზე 
არის დამოკიდებული. ადგილობრივი მედია, ზოგჯერ 
მნიშვნელოვან ინფრომაციას აწვდის, რომელიც არ 
გადაეცემა ეროვნული (გლობალურ) საინფორმაციო 
საშუალებების მიერ. პიოტრ ვოზნიაკის მკვლელობის 
საქმე (იხ. ქვევით) ცხადჰყოფს იმას, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ლოკალური მედიის 
მონიტორინგი.  
 
კორესპონდენტები ხშირად გვაუწყებენ იმ 
ინციდენტების შესახებ, რომელიც უშუალოდ მათ 
გადახვდათ თავს. ბევრი ხდება ქსელის ნაწილი იმის 
გამო, რომ რასიზმი უშუალოდ მას აწუხებს (ზოგჯერ 
ყოველდღიურადაც კი). ზოგიერთ პატარა ქალაქში 
ნეო-ნაცისტური ხასიათის სკინჰედების მოქმედებები 
ყოველდღიური მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან და 

კორესპონდენტები უბრალოდ მოგვითხრობენ მათი ამ 
გამოცდილების შესახებ.  
 
კორესპონდენტები არ არიან შეზღუდულნი 
ანგარიშის შინაარსობრივი ხასიათის მკაცრი 
მოთხოვნებით: მათ ანგარიშებში შეუძლიათ აღრიცხვა 
იმისა, რაც მათ მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ.  
 
ფინანსურ შესაძლებლობათა შეზღუდულობის  გამო 
ჩვენ მოკლებულნი ვიყავით საშუალებას მოგვეწყო 
ტრენინგი კორესპონდენტებისათვის, ან ორგანიზება 
გაგვეწია მთლიანი ქსელის შეხვედრას. უდავოდ, ეს 
არის ორგანიზაციის სისუსტე. მიუხედავად ამისა, 
ასოციაციის ძირითადი წევრები ცდილობდნენ 
პირადად შეხვედროდნენ ყოველ კორესპონდენტს. 
ჩვენ მათ არაფორმალურად ვესაუბრებოდით და 
ვრწმუნდებოდით იმაში, რომ მათ კარგად აითვისეს 
თავიანთი როლი. კორესპონდენტთა (ისევე, როგორც 
ორგანიზაციის ძირითად წევრთა) განათლების 
გაგრძელება წარმოადგენს ქსელის მუდმივ 
დამახასიათებელ ნიშანს, ამდენად პიროვნული 
კონტაქტები ძალზედ მნიშვნელოვანია. Never Again 
აგრეთვე აღიქმება როგორც მეგობართა ჯგუფი, რაც 
ახალგაზრდებისაგან შემდგარი სოციალური 
მოძრაობის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს. 
  
ჩვენი კორესპონდენტების უსაფრთხოება 
წარმოადგენს ჩვენ პირველად საზრუნავს. Never 
Again-ის წევრებზე რამდენიმე ჯერ თავდასხმა 
განხორციელდა. პოლონელ მემარჯვენე 
ექსტრემისტების სასულიერო პირი, მამა ტადეუს 
რიჯიკი პიროვნულად უტევდა Never Again-ს რადიო 
”მარიას” ეთერით, 2002 წ. აპრილში. ის ეხმაურებოდა 
Never Again-ის წევრებს როგორც ”ქუჩის ძაღლებს, 
რომლებიც იშარდებიან ყველაფერზე”. რამოდენიმე 
პიროვნების სია, რომლებთანაც უნდა 
”გასწორებულიყვნენ”, ტრიალებდა ნეო-ნაცისტების 
წრეებში, და ეს ინფორმაცია შეიცავდა პიროვნულ 
მონაცემებს, მისამართს, და სხვ.  (საბედნიეროდ მათ 
არასწორი ინფორმაცია ჰქონდათ). ზემოხსენებულის 
გათვალისწინებით, Never Again-ის ყველა წევრს 
წინასწარ ეცნობება რისკის შესახებ. ამასთანავე, 
ნებისმიერი პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში, 
ისინი ღებულობენ მაქსიმალურ სოლიდარობას 
ქსელის ყველა წევრისაგან. დამატებითი ინფორმაცია 
უსაფრთხოების შესახებ ურიგდებათ იმათ, ვინც ამას 
საჭიროებს. ქსელის ყველა წევრს ურჩევენ, რომ არ 
მისცენ თავიანთი სახლის მისამართი არავის, თუკი 
პიროვნება არ არის აბსოლუტურად სანდო.  
 
რამოდენიმე შემთხვევაში, როდესაც დამნაშავე 
შეიძლება გაირკვეს Never Again აფრთხილებს 
თავდასხმების გაგრძელების შესაძლებლობის შესახებ. 
ეს გარკვეულწილად გასაოცარია 
თავდამსხმელისათვის, რომელიც თვლის, რომ ის 
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ანონიმურად მოქმედებდა, და იგი აჩერებს 
თავდასხმების განხორციელებას.  
 
1998 წ. Never Again-ის კორესპონდენტს გერმანიის 
საზღვართან თავს დაესხნენ და იარაღით სცემეს ნეო-
ნაცისტური დაჯგუფების წარმომადგენლებმა, 
რომლებიც უკავშირდებოდნენ გერმანულ ფაშისტურ 
პარტია NPD-ს. Never Again-მა მოიშველია არსებული 
მედია კონტაქტები, რათა სასამართლომდე 
გაეფრთხილებინა პოლონური და საერთაშორისო 
საზოგადოება იმისათვის, რომ დამნაშავენი არ 
დარჩენილიყვნენ სასჯელის  გარეშე. 
  
მე ლუკაჟი მქვია. მე მაინტერესებს 
”გავაგდოთ რასიზმი სტადიონებიდან” 
კამპანია. ზოგჯერ დავდივარ ”ლეჩის” 
სტადიონზე (დიდი საფეხბურთო კლუბი 
პოლონეთში). ვშიშობ, რომ შეიძლება 
გადავაწყდე თავკოტორა იდიოტთა ბრბოს 
(სკინჰედები). მე არ მინდა, რომ 
საფეხბურთო ფანი ასოცირდებოდეს 
ნაციზმთან ან ფეხბურთის თამაში 
ასოცირდებოდეს არეულობასთან. ამიტომ 
მინდა შემოგიერთდეთ. 
წერილი Never Again მხარდამჭერისაგან 
 
2002 წ. გაზაფხულში მანდილოსან კორესპონდენტს 
თავს დაესხნენ პოლონეთის აღმოსავლეთით მდებარე 
ქ. ზამოსკში. ასოციაცია გამოვიდა ქვეყნის მაშტაბით 
წერილების გაგზავნის კამპანიის ინიციატორად, რათა 
მხარი დაეჭირა დაზარალებულისათვის. მისი ამბავი 
ამასთანავე გაშუქდა ეროვნული მედიის საშუალებათა 
მიერაც და შემდეგ თავდასხმები შეჩერდნენ.  
 
კორესპონდენტებს განსაკუთრებით ეთხოვება 
დაამყარონ კონტაქტები ადგილობრივ სოციალურ 
ორეგანიზაციებსა და პოტენციურად დაჩაგრული 
ჯგუფების - ეთნიკური და რელიგიური 
უმცირესობები, იმიგრანტები, გეები და ლესბოსები და 
ა.შ. წარმომადგენლებთან. ასეთი ლოკალური ჯგუფები 
ხშირად მოწოდებულნი არიან გაგვიზიარონ თავიანთი 
ინფორმაცია დისკრიმინაციასა და ძალადობის შესახებ. 
ზოგიერთ შემთხვევაში Never Again არის ერთადერთი 
საშუალება ამ ინფრომაციის ადგილობრივი 
საზოგადოების გარედ გამოყენებისათვის. 
რათქმაუნდა, ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია 
კორესპონენტის მიერ შეძლებისდაგვარად მეტი 
ინფორმაციის მოძიება ინციდენტის შესახებ. Never 
Again-ის მიერ დოკუმენტირებული მრავალი 
ინციდენტი არ გადაცემულა პოლიციას. ამის 
გამომწვევი მიზეზი არის საზოგადოდ  
გავრცელებული უნდობლობა პოლიციის მიმართ, 
რომელიც განსაკუთრებით ვლინდება უმცირესობათა 
და ახალგაზრდებს შორის. Never Again მოუწოდებს 
დაზარალებულთ მიმართონ პოლიციას, რამდენადაც 

სახელმწიფო ვალდებულია ებრძოლოს დანაშაულებსა 
და დაიცვას თავისი მოქალაქეები. (Never Again-ს არ 
გააჩნია სპეციალური საშუალებანი სამართლებრივ 
საქმეებში მონაწილეობისათვის, მაგრამ მას შეუძლია 
ძირითადი იურიდიული კონსულტაციის გაწევა 
მსხვერპილსთვის მაშინ, როდესაც ეს აუცილებელია). 
ამასთანავე, Never Again მხედველობაში იღებს 
მსხვერპლის გადაწყვტეილებას არ მიმართოს 
პოლიციასა და/ან დარჩეს ანონიმური. 
 
ზოგ შემთხვევაში Never Again-ის კორესპონდენტები 
სთავაზობენ ფსიქოლოგიურ დახმარებას 
მსხვერპლებს, რომლებიც თავს იზოლირებულად და 
შეშინებულად გრძნობენ. 2001 წ. ივნისში 
ორგანიზაცია დაუკავშირდა დაქვეითებული უნარის 
მქონე პირთა ორგანიზაციას ქ. სოსნოვეცში, სადაც 
ნეო-ნაცისტებმა დააზარალეს ამ ჯგუფის 
წარმომადგენელი წყვილი. ნეო-ნაცისტებმა და 
ფაშისტებმა განმეორებით დააზარალეს ისინი ბინის 
კარებზე შესაბამისი სიმბოლოების დახატვით. 
პოლიციას არ უნდოდა დაზარალებული წყვილის 
დაცვა. Never Again-ის კორესპონდეტს სთხოვეს 
სიტუაციის გარკვევა და მან დაზარალებულებს 
შესთავაზა თავიანთ ბინაში რამოდენიმე დღით 
დარჩენა, რათა დახმარებოდა მათ სტრესის 
დაძლევაში. ის დაეხმარა დაზარალებულს 
დაკავშირებოდნენ ოფიციალურ პირებს, რომლებმაც 
მათ მხარდაჭერა აღუთქვეს. ასოციაციამ გაუგზავნა 
ოფიციალურ სტრუქტურებს წერილი, თხოვნით 
დახმარებოდნენ დაზარალებულებს.  
 
Never Again-ის კორესპონდენტთა ქსელი არ არის 
წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია. ჩვენ არ 
გავცემთ რაიმე სახის საწევრო ბარათებსა ან მსგავს 
დოკუმენტებს. ზოგჯერ კორესპნდენტები საჭიროებენ 
პრესის ბარათს და ჩვენ ზოგჯერ ვაძლევთ მათ ამას. 
პოლონეთის ”პრესის შესახებ კანონის” შესაბამისად 
ოფიციალური პირები განსაკუთრებით ვალდებულნი 
არიან დაეხმარონ ჟურნალისტებს, რომელთაც 
გააჩნიათ პრესის ბარათი. Never Again-ის პრესის 
ბარათები ეძლევათ იმ პირებს, ვისაც ვენდობით და 
ვინც ნამდვილათ საჭიროებს ამას.  
  
რამოდენიმე ჯერ ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია 
მემარჯვენე ორიენტაციის მიმდევართაგან. ზოგჯერ 
ამის მიზეზი იყო კონკურენცია ექსტრემისტულ 
მემარჯვენე ორგანიზაციებს შორის, რომელთა 
ლიდერები ერთმანეთის დამცირებას ცდილობდნენ. 
ასეთი ინფორმაცია ზოგჯერ გამოსადეგია, მაგრამ იგი 
არ არის ჩვენი საქმიანობის ძირითადი ნაწილი და მას 
არ შეიძლება ყოველთვის ვენდოთ. ზოგიერთ 
შემთხვევაში, ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი 
მონაცემები ყოფილი წევრების (ზოგჯერ ყოფილი 
ლიდერებისგანაც კი), რომლებმაც შეწყვიტეს 
საქმიანობა მორალური მოსაზრებების გამო და 
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გადაწყვიტეს საზოგადოებისათვის მიყენებული 
ზარალის ანაზღაურება.  
 
ქსელის მეშვეობით Never Again-ს შეეძლო 
მოეგროვებინა სათანადო ინფორმაცია მთელი ქვეყნის 
მაშტაბით. საზოგადოებასა და ახალგაზრდებთან 
უშუალო კონტაქტების გამო ასოციაციას შეუძლია 
ისეთი ინფორმაციის მოძიება, რომელსაც ვერ იძიებენ 
ფინანსურად უზრუნველყოფილი არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, ჟურნალისტები ან მეცნიერების 
დარგის თანამშრომლები. არც ერთ სხვა ორგანიზაციას 
პოლონეთში არ გააჩნია ამგვარი ინფრომაცია. ამის 
გამო, Never Again იქცა თანამედროვე პოლონეთში 
რასიზმსა და ნეო-ნაციზმთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის შეუდარებელ წყაროდ.  
 
მაგალითი: პიოტრ ვოზნიაკის მკვლელობის 
გამოძიება 
  
“ნაცია უპირველესია. თუკი მათ ეს არ ესმით ჩვენ 
მაგათ მოვკლავთ”, აცხადებს გაბრაზებული, 
მოკლეთმიანი ახალგაზრდა, რომლის კლავზე 
პოლიტიკური სიმბოლოებია ასახული. კამერა 
მიმართულია მის სახეზე და იგი იმეორებს მუქარის 
სიტყვებს. სკინჰედების ჯგუფის სვლა შეთანხმებულია. 
 
შემდეგ მიჩალ ვარჩალა Never Again-ის წევრი ეკრანზე 
გამოჩნდა და განაცხადა, რომ გაბრაზებული 
ახალგაზრდა არის პოლონეთის ძირითადი ნეო-
ფაშისტური ორგანიზაცია ”პოლონეთის ნაციონალური 
აღდგომის” 21 წლის აქტივისტი, დემიან მიკულსკი. 
მიკულსკი ამასთანავე არის ”თეთრი ლეგიონის”, 
რომელიც აქტიურობს ”ლეგია ვარშავას” - 
პოპულარული საფეხბურთო კლუბის სტადიონზე, 
ლიდერი.  ვარჩალა აღნიშნავს, რომ ვიდეო ჩანაწერის 
გასვლიდან მცირე დროის შემდეგ გაისმა სროლის ხმა.  
 
მიკულსკის 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა 
მიუსაჯეს, 25 წლის სტუდენტის მკვლელობაში 
მონაწილეობისათვის. სამი დამნაშავე ცდილობდა 
გადაეგდოთ გვამი წყალში, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მათ 
ვერაფერი გამოუვიდათ, მათ გადაუარეს მსხვერპლს 
თავზე თავიანთი მძიმე ფეხსაცმლით. 
 
მკვლელობა მოკლედ აღინიშნა ადგილობრივ პრესაში, 
როგორც ხულიგნობის ფაქტი და შესაძლო 
პოლიტიკური ან იდეოლოგიური მოტივები 
აბსოლიუტურად არ იქნა ნახსენები. ვინაიდან 
მკვლელობა და სასამართლო პროცესი ქვეყნის 
ჩრდილოეთ ნაწილში მიმდინარეობდა ამის შესახებ არ 
იყო ცნობილი ვარშავაში და ამდენად ეროვნული 
მედიაც დუმდა.  
 
მოხალისე კორესპონდენტთა ქსელის დახმარებით 
Never Again შეეძლო მოეგროვებინა ერთად 

მკვლელობის იდეოლოგიური მოტივით ჩადენის 
მტკიცებულებები და მიეწოდებინა კრიტიკული 
მოსაზრებები ეროვნული მედიისათვის.  
 
გდანსკის Never Again-ის კორესპონდენტმა გააგზავნა 
მცირე წერილი ადგილობრივ გაზეთში. ვარშავის 
კორესპნდენტმა აღნიშნა, რომ ადგილობრივი ნეო-
ნაცისტურ შეხედულებათა მატარებელი სკინჰედი 
დაპატიმრებულიქნა პოლონეთის ჩრდილოეთით 
ჩადენილი ქმედებისათვის. ინფორმაციის 
გადამოწმებისას ცხადი გახდა, რომ ორივე მათგანი 
ერთსა და იმავე ამბავს ეხმაურება. შემდეგ ქსელის 
სხვა წევრმა აღნიშნა, რომ მიკულსკი იყო 
”პოლონეთის ნაციონალური აღდგომის” 
დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავ რალიზე 
ვარშავაში. Never Again-ს არქივში გააჩნია ამ რალის 
ამსახველი რამოდენიმე ვიდეოჩანაწერი. ასოციაციის 
წევრებმა ვიდეოჩანაწერების გადამოწმებისას 
აღმოაჩინეს, რომ მიკულსკი მზად იყო 
მკვლელობისათვის თავისი პოლიტიკურ 
შეხედულებების დასამოწმებლად.  
 
ეს ამბავი გამოქვეყნდა Never Again-ს ჟურნალში და 
ტელე-ჟურნალისტი რადეკ დუნაჟევსკი, 
დაინტერესდა ამ ამბით. ეროვნულ სატელევიზიო 
არხთან - TVN თანამშრომლობით მიკულსკის 
პოლიტიკური შეხედულებები ნაჩვენები იყო 
დოკუმენტური სახით. 
 
ამდენად, საზოგადოების ყურადღება მიიმართა 
დანაშაულის იდეოლოგიურ ხასიათზე: მკვლელობა 
არ იყო შემთხვევითი, არამედ იყო რასისტული 
მემარჯვენე ექტრემისტული კულტურის შედეგი, 
რომელიც ყველას მიმართ არის მიმართული, ვინც 
”უცხოდ” აღიქმება რასის, რელიგიის ან ცხოვრების 
სტილის გამო. პიოტრ ვოზნიაკი მოკლულ იქნა იმის 
გამო, რომ იგი მემარჯვენე ექტრემისტების მიერ 
აღიქმებოდა, როგორც ”ანტი-ეროვნულ ელემენტი”: 
მათ  არ მოსწონდათ მისი ”ალტერნატიული” 
ტანსაცმელი.  
 
პიოტრ ვოზნიაკის მკვლელობა არ წარმოადგენდა 
განყენებულ ინციდენტს. 1989 წ. შემდეგ Never Again-
მა აღრიცხა ნეო-ნაცისტების მიერ განხორციელებული 
მკვლელობის 31 ფაქტი. მხოლოდ 2001 წ. 
ორგანიზაციამ მოაგროვა ინფორმაცია სიძულვილზე 
დაფუძნებული დანაშაულის 228 ფაქტის შესახებ, 
განხორციელებული ნეო-ნაცისტების მიერ რომელიც 
დაფუძნებული იყო რასაზე, ეთნიკურობაზე, 
რელიგიაზე ან ცხოვრების სტილზე. რასისტული ან 
ფაშისტური ძალადობის საკითხი მწვავედ დგას 
ქვეყნის დღის წესრიგში. 
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კორესპონდენტთა ანგარიშების 
გამოყენება 
  
Never Again არ ცდილობს იყოს აკადემიური 
ინსტიტუტი. ინფორმაციის მოძიებისა და 
გამოქვეყნების ჩვენებური საქმიანობა უფრო მეტად 
შეიძლება აღიქმებოდეს, როგორც ”აქტივისტური 
ჟურნალისტიკა”. ამავდროულად, Never Again 
ჟურნალი აქვეყნებს ანალიტიკურ სტატიებს 
პრობლემასთან დაკავშირებით, რითაც 
მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური ფორუმის 
სახით გვევლინება.  
 
რათქმაუნდა, ამ ინფორმაციის მოძიება უსარგებლო 
იქნება, თუ ჩვენ არ შეგვეძლება მისი გამოყენება 
პოლიტიკური ცვლილებებისათვის. ორგანიზაცია 
ცდილობს ყურადღებით გააანალიზოს 
კორესპონდენტების მიერ მოწეოდებული ინფორმაცია 
და გამოაქვეყნოს ანგარიშები, რომლებსაც შეეძლებათ 
პოლონეთის საზოგადოებაზე პოზიტიური 
ზეგავლენის მოხდენა. 
 
მონაცემთა გაანალიზება 
 
პირველი ნაბიჯი შედგება ინფორმაციის გაგებისა და 
დამუშავებისაგან. ამისათვის Never Again-ის 
გუნდისათვის აუცილებელია ახალგაზრდებისათვის 
დამახასიათებელი სხვადასხა მოვლენის უშუალო 
გაგება. მაგ.: სიმბოლოების გამოყენების მნიშვნელობა 
შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ინცინდეტის 
ბუნების გაგებისათვის.  
 
ერთ-ერთი ასეთი სიმბოლო არის კელტური ჯვარი, 
აგრეთვე ცნობილი, როგორც ”თეთრი ძალის” 
სიმბოლო. იგი წარმოიშვა შუასაუკუნეების 
ირლანდიაში და ეხლაც გამოიყენება, როგორც 
უძველესი კელტური იდენტურობის ნაწილი. მაგრამ, 
მე-20 საუკუნეში ნეო-ფაშისტური საერთაშორისო 
მოძრაობის სიმბოლოდ გადაქცევის შემდეგ, მან 
ებროპაში მიიღო აბსოლუტურად განსხვავებული 
მნიშვნელობა. კელტური ჯვარი მეტად გამოიყენებოდა 
სვასტიკის ნაცვლად, საზოგადოების მხრიდან 
ნეგატიური რეაქციისა და სამართლებრივი ხასიათის 
მიზეზთა გამო. სვასტიკის გამოყენება პოლიტიკური 
სიმბოლოს სახით აკრძალულია ვვროპის ბევრ 
ქვეყანაში. კელტური ჯვარი კი ნაკლებად ცნობილია 
საზოგადოებისათვის და ამდენად შედარებით 
მისაღებია საზოგადოებისა და ოფიციალურ 
პირთათვის. რამოდენიმე წლით ადრე მისი გამოყენება 
აგრეთვე აიკრძალა გერმანიაში. თეთრი ძალის 
სიმბოლო დღესდღეობით მიღებულია რასისტული 
ელემენტების მიერ საფეხბურთო მოედნებზე. 
პოლონეთის სტადიონებზე ამგვარი სიმბოლოების 
გამოყენებას ოფიციალური პირები ცდილობენ არ 

გამოეხმაურონ, რაც გარკვეულწილად გამოწვეულია 
ამ სიმბოლოების ფაშისტური მნიშვნელობის 
უარყოფით.  
 
ასეთ სიმბოლოებში გარკვევა აუცილებელია 
დამნაშავის ბუნების დადგენისათვის, თუ ვინმე 
ატარებს მათ თავის მაისურზე, სამკერდო ნიშნებზე, 
სხვ. ზოგჯერ მნიშვნელოვანია ფაშისტური შინაარსის 
ნახატებისათვის ყურადღების მიქცევა. ჩვენ 
ვცდილობთ ამ ინფორმაციის ნაწყვეტების ერთად 
თავმოყრას. ამდენად, ზოგჯერ შეგვიძლია 
დანაშაულის იდეოლოგიური ბუნების დადგენა, 
მიუხედავად ოფიციალურ პირთა უარყოფითი 
დამოკიდებულებისა, თითქოსდა ამგვარი 
დანაშაულები წარმოადგენენ ხულიგნობის ფაქტებს.  
  
2000 წ. დეკემბერში ქ. ბრზეგში მცხოვრებ რომათა 
ოჯახებზე განხორციელდა განმეორებითი თაცდასხმა 
ნეო-ნაცისტების მიერ, რომლებმაც ღამით გამოსახეს 
რასისტული ნახატები მათი სახლების კედლებზე და 
შეეცადეს შეემტვრიათ სახლის კარებები და 
ფანჯრები. პოლიციას რამოდენიმეჯერ გამოუძახეს, 
მაგრამ მათ არ მოვიდნენ დროზე, რათა  დაეკავებინათ 
დამნაშავენი. ლოკალური პრესისათვის მიცემულ 
კომენტარებში პოლიციის ოფიცერი აღნიშნავდა, რომ 
ეს იყო რომათა მიერ გამოგონილი ამბავი. სტეფან 
გორნიცკი, ადგილობრივი პოლიციის 
ხელმძღვანელის მოადგილე აცხადებდა, რომ რომებმა 
თვითონ გამოიყვანეს ნახატები თავიანთი სახლების 
კედლებზე. მან განაცხადა, რომ რომებმა მოამზადეს 
ერთმანეთი არასწორი ჩვენებების მისაცემად, რათა 
შემდეგ მოეძიათ თავშესაფარი შვეიცარიასა ან 
ინგლისში. მას შემდეგ, რაც Never Again-ს რომათა 
უფლებების დაცვის ორგანიზაციამ დახმარება 
სთხოვა, ლოკალურმა კორესპონდენტმა დაიწყო 
დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარება. გამოირკვა, 
რომ ზოგიერთი ნახატი გაკეთდა სპეციალური 
ნიმუშის თანახმად, რომლებსაც იყენებდა ფაშისტური 
ორგანიზაცია: თეთრი არწივის კავშირი - პოლონეთის 
ეროვნული პარტია. იერიშის განხორციელებამდე 
მცირე დროით ადრე ამ ორგანიზაციის ფილიალი 
გაიხსნა ახლოს მდებარე ქ. ოპოლეში.  
 
Never Again ჟურნალი და მედია 
 
მონაცემთა გამოყენება მრავალი მიმართულებით არის 
შესაძლებელი, მაგრამ საზოგადოებისათვის 
ძალადობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდების საუკეთესო გზას წარმოადგენს Never 
Again-ის ჟურნალი. მისი ყოველი ნომერი შეიცავს 
მარტინ კორნაკის მიერ რედაქტირებულ 
ინფორმაციას, რასობრივი ექსტრემიზმის ნიადაგზე 
განხორციელებული ძალადობის ფაქტების შესახებ. 
ნუსხა ეფუძნება კორესპონდენტთა ანგარიშებს. 
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ამასთანავე, ჟურნალი შეიცავს ინფორმაციას 
პოლონეთსა და ევროპაში რასიზმისა და 
ქსენოფობიის შესახებ (სამართლებრივი აქტები, 
საერთაშორისო ღონისძიებათა ანგარიშები, 
ინტერვიუები და სხვ. ) 
 
ჟურნალი მთელი ქვეყნის მაშტაბით ვრცელდება და 
მისი ტირაჟი 3500 ეგზემპლიარს შეადგენს. ეს 
თავისთავად შეიძლება არ არის დიდი რიცხვი, მაგრამ 
ამასთანავე ეს არის ევროპაში ერთ-ერთი მოწინავე 
მაჩვენებელი ანტი-ფაშისტური შინაარსის 
ჟურნალისათვის. ჟურნალისტები, რომლებიც 
კითხულობენ ჩვენს ჟურნალს ზოგჯერ თავიანთ 
რეპორტაჟებში იყენებენ ჩვენს მიერ მოყვანილ 
ინფორმაციას. Never Again-ის წევრები მოხარულნი 
არიან იმით, რომ მათი ინფორმაცია გამოსადეგი ხდება 
სხვისთვის (რათქმაუნდა, ჩვენ ყოველთვის ვთხოვთ 
მათ მიუთითონ Never Again, როგორც ინფორმაციის 
წყარო). ბევრ შემთხვევაში ჩვენ დავეხმარეთ 
ჟურნალისტებს თავიანთ გამოძიებებში. როგორც 
პიოტრ ვოზნიაკის საქმესთან დაკავშირებით არის 
აღნიშნული, ჩვენი და მას მედიის თანამშრომლობა 
ნაყოფიერი აღმოჩნდა რასისტული და ფაშისტრური 
ძალადობის გარშემო არსებული დუმილის მსხვერაში. 
კონტაქტების დამყარება მედიის სფეროში იყო 
ხანგრძლივი და ეტაპობრივი პროცესი. ზოგჯერ ჩვენ 
ვავლენთ ჟურნალისტებს, რომლებიც შეიძლება 
დაინტერესდნენ ჩვენი საქმიანობით ადამიანის 
უფლებათა და ახალგაზრდობის საკითხებთან 
დაკავშირებული მათი სტატიების საფუძველზე. უფრო 
ხშირად კი, ჟურნალისტები თვითონ მოგვმართავენ 
ინფორმაციისათვის.  
 
2002 წლის ზაფხულისათვის ეროვნულმა და 
საერთაშორისო ბეჭდვითმა მედიამ გამოაქვეყნა 289 
სტატია ჩვენი დახმარებით. დაახლოებით 11 საათი 
ტელეგადაცემებისა და 26 საათი რადიოგადაცემების 
გავიდა ეთერში ჩვენი ასოციაციის დახმარებით. 
ხშირად ჩვენ ვეწევით საკონსულტაციო საქმიანობას 
ამგვარი გადაცემებისათვის, ხოლო უფრო ხშირად კი 
ჩვენ გვიწვევენ ექსპერტებად გადაცემების 
მსვლელობისას. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ მივაწოდეთ 
ჟურნალისტებს გასაიდუმლოებული 
ვიდეოინფორმაცია. შერჩეული ვიდეომასალისაგან 
შევადგინეთ კრებული, რომელიც გამოიეყენება 
საგანმანათლებლო მიზნებისათვის სკოლებში, 
ახალგაზრდულ ჯგუფებსა და სხვა აუდიენციებში.  
 
ჟურნალის ყოველ ნომერს თან ერთვება პრესრელიზი. 
ჟურნალი იყიდება კონცერტებზე, შეხვედრების დროს, 
ღონისძიებებსა, საუნივერსიტეტო გამოფენებზე და 
სხვ. პუბლიკაციის დიდი ნაწილი ვრცელდება ჩვენი 
კორესპონდენტების მიერ ჩვენივე ქსელში.  
 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა აგრეთვე შედგება 
ეთნიკურ და რელგიურ უმცირესობათა 
აქტივისტებისგან, ადამიანის უფლებათა  
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, 
ინსტიტუტებისაგან, როგორებიცაა ომბუდსმენის 
ოფისი და პარლამენტარები.  
  
ამასთან ერთად, კორესპონდენტების მიერ 
მოძიებული ინფორმაცია ვრცელდება ლოკალურ და 
საერთაშორისო დონეებზეც.  
 
ადგილობრივი დონე 
 
ადგილობრივ დონეზე სიახლეები ძალადობის 
ფაქტების შესახებ  ქვეყნის მაშტაბით გავრცელებად 
ჟურნალებში გამოიქვეყნება, რომლებსაც შეუძლიათ 
და ხშირად ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს. 
ინციდენტთა ნუსხა, რომელიც ასახას სიძულვილზე 
დაფუძნებულ დანაშაულებს ერთ კონკრტეულ 
არეაში, შეიძლება გაიმრავლოს და გავრცელდეს 
ადგილობრივ საზოგადოებაში. ზოგჯერ ლოკალური 
მედია და სკოლები ინტერესდებიან ამ ინფორმაციის 
Never Again-ის მიერ გავრცელების შემდეგ. 
მემარჯვენე ექსტრემიზმის შესახებ ინფორმაციის 
გამოქვეყნება შეიძლება აგრეთვე მომავალში 
ამგვარი ფაქტებისაგან შემაკავებელი ფაქტორის 
როლი შეასრულოს. ერთ-ერთ შემთხვევაში ჩვენი 
ასოციაციის წევრები ავრცელებდნენ ინფორმაციას 
როკ კონცერტზე და სკინჰედთა ერთ-ერთმა 
ლიდერმა მიმართა მათ და სთხოვა, რომ 
ყოფილიყო შეყვანილი ჩვენს სიაში, ხოლო 
თავისმხრივ კი მოგვცა სიტყვა, რომ აღარასდროს 
მიიღებდა მონაწილეობას უმცირესობების 
წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიებში.  
 
ზოგ შემთხვევაში Never Again გამოსცემს რელიზებს, 
როდესაც შესაძლებელია მოსალოდნელი ინციდენტის 
თავიდან აცილება, მაგ. 1999 წ. მარტში ანტი-
სემიტური დემონსტრაცია, რომელიც იგეგმებოდა ქ. 
ლოდზში სინაგოგის პირდაპირ, იქნა თავიდან 
აცილებული მას შემდეგ, რაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ 
გამაფრთხილებელი წერილი. ამის მსგავსად, 
პოლონეთის სეიმში ფრანგი ულტრა-ნაციონალისტი 
ჟან-მარი ლე პენის ვიზიტი გადაიდო 2001 წ. მაისში 
მას შემდეგ, რაც Never Again-მა გამოაქვეყნა 
გაფრთხილება შესაძლო სკანდალის შესახებ. 
 
როდესაც ვნახე ”მუსიკა რასიზმის 
წინააღმდეგ” კომპაქტ დისკის მიმოხილვა, 
”ბრუმ” ჟურნალის (მუსიკალური ჟურნალი) 
იანვრის ნომერში მე გადავწყვიტე მომეწერე 
თქვენთვის. გილოცავთ ამ შესანიშნავი 
იდეისათვის! მუსიკა  არის ის, რაც 
აერთიანებს და ასწავლის ადამიანებს. 
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თქვენი ჩანაწერის რელიზი, ჩემი აზრით 
არის წლის მოვლენა: მე ძალიან 
დავინტერესდი თქვენი ანტი-ფაშისტური 
საქმიანობებით. მე მწამს, რომ თუკი ბევრი 
ადამიანი გაერთიანდება რასიზმის 
წინააღმდეგ, იგი აღმოიფხვრება. 
წერილი Never Again მხარდამჭერისაგან 
 
 
 
საერთაშორისო დონე 
 
საერთაშორისო დონეზე, კორესპონდენტთა ქსელის 
მიერ მოპოვებული ინფორმაცია სასარგებლოა. Never 
Again თანამშრომლობს ანტი-რასისტულ და ანტი-
ფაშისტურ ორგანიზაციებთან საზღვარგარეთ, 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია Searchlight (ლონდონში 
დაფუძნებული საერთაშორისო ანტი-ფაშისტური 
ყოველთვიური გამოცემა) ამსტერდამში მდებარე 
ევროპული ანტი-რასისტული ქსელი UNITED for 
Intercultural Action და ფეხბურთი რასიზმის 
წინააღმდეგ ევროპაში (FARE) ქსელი. აღსანიშნავია 
ინფრომაციის ურთიერთგაცვლა ანტი-ფაშისტურ 
ორგანიზაციათა შორის საერთაშორისო დონეზე, რაც 
აუცილებელია ექსტრემისტულ მემარჯვენე 
ორიენტაციის ორგანიზაციების მზარდი 
საერთაშორისო ხასიათით. 
 
ამასთანავე, Never Again წარადგენს ინფორმაციას 
მემარჯვენე ექსტრემიზმის შესახებ საერთაშორისო 
ინსტიტუტებს, როგორებიცაა ევროპული კომისია 
რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ (ECRI), 
რომელიც დაფუძნებულია ევროპის საბჭოს მიერ, 
ევროპის კავშირში მიღების მონიტორინგის პროექტი, 
რომელიც ხორციელდება ღია საზოგადოების 
ინსტიტუტის მიერ და ევროპის რომათა უფლებების 
ცენტრი. ყოველი ამ ინსტიტუტთაგანი ურთავს ჩვენს 
მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას თავიანთ ანგარიშებსა 
და პუბლიკაციებში. მაგ., ჩვენი დახმარებით, ბრზეგის 
საქმე შევიდა რამოდენიმე მაღალი დონის 
საერთაშორისო ანგარიშში. 2001 წ. ივლისში იოლანტა 
სკუბიშევსკა, Never Again-ის სპორტული კამპანიის 
კოორდინატორი მიმართა საერთაშორისო 
საფეხბურთო ფედერაციის (FIFA) კონგრესს 
პოლონეთის საფეხბურთო კულტუტრაში რასიზმის 
გავრცელების თაობაზე.  
 
მაშასადამე, ინფორმაცია რასისტული ექსტრემიზმის 
შესახებ აღწევს საერთაშორისო დონეს, მიუხედავად 
ოფიციალურ პირთა და პოლონეთის მთავრობის 
მხრიდან რასიზმის უარყოფისა.  
  
გავლენა 
 

რთულია შეაფასო ჩვენი საქმიანობის გავლენა 
პოლონეთში ქსენოფობიაზე. Never Again 
ახორციელებს მრავალმხრივ საქმიანობას, როგორიცაა 
გამოკვლევა, განათლება, ინფორმაციის გავრცელება, 
დაცვა, ლობირება და სხვ. კორესპონდენტთა ქსელის 
მიერ ინფორმაციის მოძიების  საქმიანობა არის ამ 
მრავალმხრივი საქმიანობის მნიშვნელოვანი, მაგრამ 
მხოლოდ ერთი ნაწილი. რათქმაუნდა, ქსენოფობიის 
დონე საზოგადოებაში დამოკიდებულია მრავალ 
ფაქტორზე და მხოლოდ ერთი ასოციაციის საქმიანობა 
ვერ აღმოფხვრავს მას. მიუხედევად ამისა, ჩვენ 
ვიღწვით, რათა გავზარდოთ საზოგადოების 
გარკვეული ნაწილების, როგორებიც არიან 
ახალგაზრდები და პოლიტიკოსები,   
გათვითცნობიერების დონე დასმული პრობლემის 
შესახებ. ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.  
 
დაფინანსება 
 
Never Again ჟურნალის გამოქვეყნების სერიოზულ 
დაბრკოლებას წარმოადგენს ფინანსური 
რესურსების უკმარისობა, რის გამოც იძულებულნი 
ვართ გამოვცეთ ჟურნალი კვარტალში ერთხელ. 
ასეთი რთული ვითარება გარკვეულწილად 
მსუბუქდება ჩვენი ვებ-საიტით http://free.ngo.pl/nw, 
რომელიც რეგულარულად ახლდება ჩვენი გუნდის 
წევრის, ბარტოლომეი გუტოვსკის მიერ.  
 
ანტი-რასისტული საქმიანობის დაფინანსების 
შესაძლებლობანი ცენტრალური და აღმოსავლეთ 
ევროპის ურმავლეს ქვეყანაში ძალზედ 
შეზღუდულია. მხარდაჭერა უფრო მეტად 
მომდინარეობს ქვეყნის გარედან, ვიდრე პირიქით. 
ჩვენი საქმიანობით შეიძლება ზიანი მიუდგეთ 
მთავრობის წევრებს, ვინაიდან იგი არ მისცემს მათ 
საშუალებას გააგრძელონ რასიზმის უარყოფის 
პოლიტიკა. Never Again-ის დაფინანსება არ უნდა 
შედიოდეს მათ პოლიტიკურ ინტერესებში. ასოციაცია 
არსებობს მისი წევრების ენთუზიაზმის გამო. ჩვენ არ 
გაგვაჩნია არც რეგულარული შტატი და არც მუდმივი 
ოფისი. და მაინც, ჩვენ შევძელით არსებობა ბოლო 
ათწლეულის განმავლობაში და კორესპონდენტთა 
ქსელის განვითარება არის ჩვენი მთავარი მიღწევა. 
  

ტაქტიკის გამოყენება სხვაგან 
 
Never Again-ის მიერ გამოყენებული ტაქტიკები 
შეიძლება გამოყენებულიქნეს ადამიანის უფლებათა 
საკითხებზე მომუშავე სხვა ჯგუფების მიერაც, 
განსაკუთრებით მათ მიერ, ვინც მუშაობს ადამიანის 
უფლებათა დარღვევების საკითხებზე, განსაკურებით 
რასიზმისა და ნაციონალიზმის სფეროებში. რა 
გააკეთა ორგანიზაციამ ტაქტიკების კამპანიაში 
კომბინირებისათვის: 
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• კულტურული მობილიზაცია აქტივისტთა 
რეკრუტირებისათვის; 

• აქტივისტთა ორგანიზება ინფორმაციის 
მომძიებელ ქსელში; და 

• ამ ქსელის მოღვაწეობის შედეგად მოპოვებული 
ინფორმაციის გაანალიზება და გავრცელება. 

 
უდავოა, ტაქტიკების სამივე კომპონენტი შეიძლება 
გამოიყენებოდეს სხვა ვითარებებსა და სხვა ქვეყნებში. 
 
ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას პირველ ორ 
კომპონენტზე, ვინაიდან ინფორმაციის ანალიზი და 
გავრცელება ისედაც ფართოდ გამოიყენება ადამიანის 
უფლებათა მოძრაობის მიერ.  
 
კულტურული რესურსების მობილიზება 
 
კულტურული რესურსების მობილიზების ტაქტიკა 
მოხალისე კორესპონდენტების ქსელის შექმნისათვის, 
რომელიც იმუშავებს საზოგადოებაში ამა თუ იმ 
საკითხის გარშემო არსებული დუმილის მსხვრევაზე, 
შეიძლება სხვვანაირადაც გამოიყენოს. ეროვნულმა 
კონტექსტმა უნდა გადაწყვიტოს ის, თუ რა სახის 
სოციალურ პრობლემასთან უნდა გვქონდეს საქმე და 
რა ტიპის კულტურული რესურსების მობილიზება 
არის საჭირო ეროვნული ქსელის შექმნისათვის. 
პოლონეთის მაგალითზე, მუსიკა და სპორტი 
აღმოჩნდენ მძლავრ მამობილიზებელ ფაქტორებად, 
განსაკუთრებით ახალგაზდრათა შორის. Never Again 
არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება 
კულტურული რესურსების გამოყენება ადამიანის 
პიროვნული დამოკიდებულებისა და აზრის 
შეცვლისათვოს უსამართლობის მიმართ. 
ახალგაზრდათა კულტურული მობილიზება შეიძლება 
ეფექტური იყოს ანტი-რასისტული საქმიანობების 
დროს, როდესაც სკინჰედთა ძალადობის დონე 
საზოგადოებაში არის მაღალი. ასეთი მოძრაობები 
ქმნიან გარემოს, რომელიც შესაძლებელია ძალზედ 
მოუწონებელი იყოს ახალგაზრდათა 
უმრავლესობისათვის. მაშასადამე, 
სამართლიანობასთან მიმართებაში ალტრუისტულად 
დამოკიდებულებთან ერთად აღმოჩნდებიან 
ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებიან 
თავიანთი კულტურის ნაწილის დაცვაში. სამწუხაროდ, 
რასისტული და ძალადობრივი კულტურები 
გავრცელებულია ახალგაზრდათა შორის მსოფლიოს 
ბევრ ქვეყანაში და ამდენად არსებობს უამრავი 
ადგილი, სადაც სამართლიანობის მხარდაჭერისა და 
რაზისმის წინააღმდეგ მიმართული მობილიზება 
შეიძლება ეფექტური აღმოჩნდეს. 
 
კულტურულური რესურსების პოლიტიკური 
მობილიზაციისათვის გამოყენების იდეა 
შესაძლებელია მეტად უნივერსალური აღმოჩნდეს. 
მსგავსი ღონისძიებებით შესაძლებელია 

ახალგაზრდათა რეკრუტირება სხვა სოციალურ 
პრობლემებთან ბრძოლისათვის, როგორიცაა ომი, 
შიდსის ეპიდემია თუ გენდერული ძალადობა. 
Amnesty International იყენებდა კონცერტებს 
ადამიანთა გაწევრიანებისთვის მთელ მსოფლიოში. 
კომედიანტები და მუსიკოსები ხშირად 
მონაწილეობდნენ შიმშილისა და თავშესაფრის 
არარსებობის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიებში. 
 
თავიდან ორგანიზაციას შეუძლია დაწყება 
კულტურულ ღონისძიებებზე, კონცერტებზე და ა.შ. 
საინფორმაციო მაგიდებისა და რეკრუტირების 
დაფების განლაგებით. Never Again-ის გამოცდილება 
გვაჩვენებს, რომ ასეთ მოძრაობას შეუძლია ქსელის 
შექმნა უშუალოდ არტისტებში, და ამდენად 
კონცერტების ორგანიზება სპეციფიკური 
პოლიტიკური დღის წესრიგით, და იმ არტისტთა 
მოწვევა, რომლებსაც აგრეთვე შეაქვთ ამგვარი 
პოლიტიკური გზავნილები თავიანთ საქმიანობაში. 
იგივე ფაქტორები მუშაობენ კულტურის სხვა 
სფეროებშიც - საფეხბურთო სტადიონებზე 
ასოციაციის წარმატების ერთ-ერთი წინაპირობა იყო 
ცნობილი საფეხბურთო ვარსკვლავების ჩართვა  
 
აქტივისტთა ორგანიზება 
 
Never Again-თვის არ არის საკმარისი გზავნილის 
უბრალოდ გავრცელება კულტურული 
ღონისძიებების დროს. უნდა შეგეძლოს ადამიანთა 
რეკრუტირება, რომლებზეც მოქმედებს შენი 
გზავნილი და მისცე მათ რეალური როლი შენს მიერ 
განხორციელებად საქმიანობაში. ჩვენთვის ეს 
კორესპნდენტთა ქსელის შექმნაში მდგომარეობდა. 
სხვა ვითარებაში შეიძლება საჭირო გახდეს 
ადგილობრივი ქვედანაყოფების შექმნა დაცვისა და 
ლობირების კამპანიების წაწმართვისათვის.  
 
როგორც კი ქსელის ფუნქცია გაირკვევა, 
აუცილებელია უშუალოდ ქსელის შექმნა 
რეკრუტირების გზით. Never Again-ს შეეძლო ამის 
მიღწევა კონცერტებისა და კომპაქტ დისკების 
მეშვეობით. ათასობით პირველადი მომართვის 
შემთხვევებისაგან შევარჩიეთ ისინი, ვინც ნამდვილად 
გამოავლინა ორგანიზაციასთან დაკავშირების 
სურვილი და გახდა ქსელის კორესპონდენტი. სხვა 
ვითარებაში შესაძლოა სხვაგვარი მიდგომის 
არსებობა, შესაძლოა საჭირო გახდეს მასალების 
მომზადება ქსელის მიზნებისა და შინაარსის შესახებ. 
შესაძლებელია შეკრებებისა და ტრეინგების მოწყობის 
საჭიუროებაც დადგეს დღის წესრიგში.  
 
ერთი რამ, რაც ჩვენი ასოციაციის საქმიანობის 
ეფექტურობას ემსახურება, არის Never Again 
ჟურნალი, რაც წარმოადგენს მოხალისეთა 
მუშაობის ვიზუალურ შედეგს. მაშასადამე, როგორც 
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კი მოხალისე რეკრუტირებულია ჩვენი ჟურნალი 
აძლევს მას საქმიანობის სტიმულს და ეს ძალიან 
მნიშვნელოვანია. 
 
სხვა სახის კამპანიებში, სადაც კულტურული 
მობილიზება გამოიყენება ახალგაზრდათა 
რეკრუტირებისათვის რეგულარულ საფუძველზე, 
აუცილებელია კონკრეტული სტრატეგიის არსებობა. 
ახალმა წევრებმა უნდა იგრძნონ თავიანთი საჭიროება 
და  სარგებლიანობა.  
 
ამის გარდა, Never Again-მა ისწავლა, რომ იმისათვის, 
რომ ქსელმა გამართულად იმოქმედოს, აუცილებელია 
პიროვნული ემოციონალური ელემენტის არსებობა. 
აუცილებელია ერთიანობის, რომელსაც შეუძლია 
პოზიტიური ცვლილებების მოტანა, შეგრძნების 
არსებობა.  
 

ადამაინის უფლებათა საკითხებზე მომუშავე ყოველი 
ორგანიზაცია, რომელიც მოხალისეებთან ერთად 
მუშაობს, შუძლია თავისთვის სასარგებლო 
გაკვეთილების შესწავლა ჩვენი გამოცდილებიდან. 
წევრები უნდა დარწმუნდნენ იმაში, რომ მათ 
შეუძლიათ შეხვდნენ სარისკო ვითარებებს და რომ 
ისინი სარგებლობენ ორგანიზაციის სრული 
მხარდაჭერით. უსაფრთხოების პროცედურები 
შეიძლება მრავალნაირი იყოს, მაგრამ სარისკო 
ვითარებებისადმი ჩვენი ყურადღება კი არა.  
 
დასასრულს, ეს ტაქტიკა გამოიყენებოდა პოლონეთში, 
მაგრამ მისი გამოყენება აგრეთვე შესაძლებელი იქნება 
სხვა ქვეყანასა ან სხვა გარემოებებში, გარკვეული 
მისადაგების შედეგად. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენს მიერ 
აღწერილი ტაქტიკა მოიტანს ახალ იდეებს თქვენს 
გარემოში არსებული ადამიანის უფლებათა 
საკითხების გარშემო დუმილის დაძლევისათვის.  
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დანართი I 
 
სასარგებლო ინფორმაცია 
 

• http://free.ngo.pl/nw. Never Again ვებ-გვერდი, შეიცავს ინფორმაციას ინგლისურ ენაზე. 
• http://www.unitedagainstracism.org. UNITED ინტერკულტურული საქმიანობისათვის ვებ-

გვერდი, შეიცავს საინფორმაციო ბუკლეტებს, და სხვ.  
• როდესაც სიძულვილი მოდის ქალაქში: საზოგადოების გამოხმაურება რასიზმსა და ფაშიზმზე.  

Searchlight Educational Trust, London 1995. 
• http://www.turnitdown.com. პრაქტიკული ინფორმაცია რასიზმის წინააღმდეგ მუსიკის 

გამოყენების შესახებ. 
• http://www.farenet.org. ფეხბურთი რასიზმის წინააღმდეგ ევროპაში: რასიზმთან ბრძოლა 

ფეხბურთში და ფეხბურთით. 
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დანართი II 
 

პრობლემა: მემარჯვენე ხასიათის ძალადობაზე დაფუძნებულ 
დანაშაულთა მომრავლება 

 
 
 

 Never Again-ის ტაქტიკა:  

  
 

 

  ახალგაზრდობის მობილიზაცია 
კულტურული კამპანიების მეშვეობით 

  

  მუსიკა 
რასიზმის 
წინააღმდეგ 

 

 გავაგდოთ 
რასიზმი 

სტადიონიდან 
 

  

   
 

    

  
 

ახალგაზრდა აქტივისტების რეკრუტირება და მათი, 
როგორც მოხალისე კორესპონდენტების  სწავლება 

 
 

 

     
 

    

  
 

კორესპონდენტები ყოველთვიურად აგროვებენ  
ინფორმაციას მთელი პოლონეთიდან 

 
 

 

     
 

    

  Never Again ჟურნალი ასწავლის პოლონეთს   
   

 
    

ახალგაზრდული 
აუდიენციის 
დაინტერესება 

 მედია 
კონტაქტების 
ქსელის შექმნა 

 ძირითადი მოსახლეობის 
გამოხმაურების მიღწევა 
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შენიშვნებისათვის
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პუბლიკაციათა სერია შეიძლება მოიპოვოთ ამ ვებ-გვერდზე: 

www.newtactics.org  
ამასთანავე შეგიძლიათ ნახოთ ტაქტიკების სამძიებრო მონაცემთა 

ბაზა და ფორუმი ადამიანის უფლებათა პრაქტიკოსებთან 
დისკუსიებისათვის. 

The Center for Victims of Torture 
New Tactics in Human Rights Project 

717 East River Road 
Minneapolis, MN 55455 

cvt@cvt.org  
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თარგმანი: ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის 

ცენტრი ”თემიდა” 
საქართველო, თბილისი, 0179, ილია ჭავჭავაძის გამზ. #15ა 

ტელ / ფაქსი: + 995 32 29 06 09 
ელ-ფოსტა: themis@themis.ge 

ვებ-გვერდი: http://www.themis.ge 
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