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Drodzy blogerzy i komentatorzy! Ponieważ prawicowe autorytety, w tym gwiazdy „niezależnej”
publicystyki, w sprawie Grzegorza Brauna nabrały wody w usta, a niekiedy nawet uznały za
stosowne się od niego demonstracyjnie odciąć, musimy wziąć go pod obronę my komentatorzy, blogerzy i generalnie, wszyscy ludzie dobrej woli. Poniżej przedstawiamy List
Otwarty w obronie Grzegorza Brauna. Prosimy o podpisywanie się pod nim na Petycje Online ,
wysyłanie go na adresy Prokuratury Generalnej (
pk.skargi@ms.gov.pl
,
rzecznik@ms.gov.pl
), a także promowanie w mediach społecznościowych i na innych portalach. Niestety,
Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ, która prowadzi postępowanie przeciw
Braunowi, nie podaje na swych stronach adresu mailowego. Pamiętajmy: dziś Braun, jutro każdy z nas!

Grzegorz Braun podczas manifestacji Ruchu Obywatelskiego JOW w Warszawie, maj 2009.

List Otwarty w obronie Grzegorza Brauna
W związku ze wszczęciem przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Śródmieście Północ
postępowania w sprawie Grzegorza Brauna z art. 255 paragraf 2 Kodeksu Karnego ("Kto
publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"
), oświadczamy, co następuje.

Wystąpienie pana Grzegorza Brauna na spotkaniu w "Klubie Ronina" w dn. 11.09.2012 będące
powodem wszczęcia postępowania karnego nie nosi znamion czynu zabronionego, ponieważ
nie pada w nim nawoływanie do popełnienia zbrodni. Wypowiedź Grzegorza Brauna stanowi
publicystyczny wywód na temat przesądów polskiej inteligencji, zawierający m.in. postulat
karania śmiercią za zdradę stanu. Przykład z "wyprawianiem na tamten świat" redaktorów
"Gazety Wyborczej" i "TVN" był jedynie ekspresyjną ilustracją przywoływanego wywodu, o czym
łatwo może przekonać się każdy, kto zapozna się z całością zapisu ze spotkania, dostępnego
chociażby pod adresami: YouTube oraz YouTube , a nie tylko z wyrwanym z kontekstu
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fragmentem pokazywanym w środkach masowego przekazu.

Wolność słowa - w tym również prawo do formułowania drastycznych nawet ocen - jest jednym
z fundamentów każdego demokratycznego państwa prawnego i jedną z podstawowych swobód
obywatelskich naszego kręgu cywilizacyjnego, gwarantowaną stosownymi zapisami Konstytucji
(chociażby art. 54 p.1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich
poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji"
).

Biorąc pod uwagę powyższe, uważamy próbę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pana
Grzegorza Brauna za bezprawne i niekonstytucyjne usiłowanie ukarania za głoszone poglądy i
formę zastosowania cenzury represyjnej, obliczoną na zastraszenie innych obywateli o
zbliżonej ocenie rzeczywistości. Uważamy ponadto, że wszczęcie postępowania przeciw panu
Braunowi jest spełnieniem politycznego zapotrzebowania obecnego obozu rządzącego oraz
sprzyjających mu mediów tzw. "głównego nurtu" i jako takie stanowi sprzeniewierzenie się
prokuratorskiej niezależności.

Rząd PO i Donalda Tuska wraz z popierającymi go mediami niejednokrotnie dawały dowody
swych zapędów dążących do ograniczania debaty publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
poglądów krytycznych i opozycyjnych – zwłaszcza mających swe źródło w
tradycjonalistycznych i konserwatywnych przekonaniach. Świadczy o tym chociażby "Raport o
zagrożeniach wolności słowa w Polsce w latach 2010-2011" Stowarzyszenia Polska Jest
Najważniejsza (wersja do pobrania: Raport ). W tendencję tę wpisuje się przewrotna kampania
propagandowa przeciw tzw. "mowie nienawiści", prowadzona m.in. przez polityków i
publicystów słynących z agresywnych wypowiedzi wymierzonych w obrońców wartości
konserwatywnych. Uważamy, że postępowanie formalnie niezależnej prokuratury przeciwko
panu Grzegorzowi Braunowi jest elementem działań mających na celu stłumienie wolności
słowa i swobody debaty publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Redakcje portali:

www.Niepoprawni.pl - www.niepoprawneradio.pl - www.pomniksmolensk.pl - www.solid
arni2010.pl
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List dostępny też na petycje on-line: Petyce Online

Można podpisywać!
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