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W grudniu 2017 roku mija 20. rocznica wydania kultowej płyty &lsquo;Muzyka Przeciwko
Rasizmowi&rsquo;.
Przed laty kompilacja ta zainaugurowała kampanię społeczną Stowarzyszenia &lsquo;NIGDY
WIĘCEJ&rsquo;, której pomysłodawcą był Marcin Kornak (ur. 1968 - zm. 2014), poeta i działacz
społeczny. Zachęcał wówczas twórców do włączenia się w ruch sprzeciwu wobec rasistowskiej przemocy:
&lsquo;Liczymy na silny oddźwięk w środowisku ludzi związanych z muzyką, które już nieraz dawało
dowód swej wielkiej wrażliwości społecznej. Jedna rasa &ndash; ludzka rasa!&rsquo;.
Pierwsza z serii płyt wydanych w ramach kampanii &lsquo;Muzyka Przeciwko Rasizmowi&rsquo; jest dziś
kolekcjonerskim rarytasem. Zawierała utwory takich wykonawców i zespołów jak Armia, Big Cyc,
Dezerter, Homo Twist, Kazik Na Żywo, Kult, Pidżama Porno czy T. Love. W manifeście opublikowanym na
okładce muzycy deklarowali: &lsquo;Rośnie fala szowinizmu narodowego, rasizmu i totalitaryzmu
&ndash; tendencji stojących w jaskrawej sprzeczności z najbardziej uniwersalnymi wartościami
ogólnoludzkimi: miłością bliźniego, równością i poszanowaniem każdej istoty ludzkiej. Pragniemy
osobiście i mocą naszej twórczości przeciwstawić się tym zjawiskom oraz stanąć po stronie prawdy i
wolności, a nie kłamstwa i nienawiści&rsquo;.Pierwszą, entuzjastyczną recenzję płyty napisał Robert
Leszczyński w ogólnopolskim wydaniu &lsquo;Gazety Wyborczej&rsquo;. Kampania Stowarzyszenia
&lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo; została uznana za jedno z czterech najważniejszych wydarzeń muzycznych
1997 roku w plebiscycie czytelników popularnego miesięcznika &lsquo;Brum&rsquo;. We współpracy z
&lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo; ukazała się następnie cała seria płyt z antyrasistowskimi utworami. Pod
szyldem &lsquo;Muzyki Przeciwko Rasizmowi&rsquo; ponad podziałami występowali artyści przywiązani
do różnych stylów muzycznych - np. raper Liroy i folkowa kapela Trebunie-Tutki - co samo w sobie było
symbolem tolerancji i wielokulturowości. Akcję &lsquo;Muzyka Przeciwko Rasizmowi&rsquo; wsparli też
m.in. członkowie brytyjskich zespołów Chumbawamba i Zion Train, znani ze swojego zaangażowania
społecznego. Marcin Kornak tak podsumował pierwsze lata tej działalności: &lsquo;Nasza kampania
trafiła w społeczne zapotrzebowanie (&hellip;), wielu ludzi przyjęło Muzykę Przeciwko Rasizmowi i
przekaz, jaki ona ze sobą niesie, jako coś osobistego, ważnego w życiu&rsquo;.
Istotne oddziaływanie kampanii dostrzegł Jerzy Owsiak, od lat współpracujący ze Stowarzyszeniem
&lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo;: &lsquo;Inicjatywa ta bardzo mi się podoba. Rola muzyki jest ogromna.
Nie ma lepszego kontaktu z ludźmi aniżeli muzyka. To jest najlepsza edukacja, najlepsza
świadomość&rsquo;. &lsquo;Widzieliśmy, co się dzieje w kraju, widzieliśmy agresję na koncertach i
dlatego zaangażowaliśmy się w Muzykę Przeciwko Rasizmowi. To była wtedy jedyna działalność
muzyczna, która odwoływała się do świadomości, mówiła o rzeczach, o których inni nie mówili,
przeciwstawiała się faszyzmowi&rsquo; - opowiada Robert Matera z Dezertera. Początki współpracy z
&lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo; wspomina Krzysztof &lsquo;Grabaż&rsquo; Grabowski: &lsquo;Zawsze
chciałem zrobić taką piosenkę o stadionowym zacięciu, nadającą się do chóralnego śpiewania, bo to spore
wyzwanie. Więc akurat w tym momencie Marcin Kornak zadzwonił i udało mi się coś takiego wymyślić
(&hellip;) i do dzisiaj tłumy to śpiewają&rsquo;. Lider zespołów Strachy na Lachy i Pidżama Porno
deklaruje: &lsquo;Popierałem, popieram i popierać będę Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ w walce z
każdym przejawem rasizmu, nazizmu i ksenofobii&rsquo;.Joanna Naranowicz z punkowej Qulturki, grupy
blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem, podkreśla: &lsquo;To niesamowite wyróżnienie być kolejną
muzyczną wizytówką kampanii Muzyka Przeciwko Rasizmowi, jej przesłanie jest dziś szczególnie
aktualne&rsquo;. Pod hasłem kampanii prowadzonej przez Stowarzyszenie &lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo;
wciąż odbywają się koncerty i festiwale, zaś wykonawcy umieszczają jej logotyp (przyjaźnie otwartą,
biało-czarną dłoń) na swoich wydawnictwach. Informacje o możliwości włączenia się w tę inicjatywę i
otrzymania patronatu znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.nigdywiecej.org/onas/patronaty/zasady-patronatu . Marcin Kornak był działaczem społecznym, założycielem i prezesem
Stowarzyszenia &lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo;, a także poetą i autorem tekstów utworów grup
rockowych ze sceny niezależnej. Od 15. roku życia, po wypadku, był osobą niepełnosprawną ruchowo. W
2012 r. uhonorowany został tytułem &lsquo;Człowiek bez Barier&rsquo;. W 2011 roku prezydent
Bronisław Komorowski za zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego odznaczył go Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.Stowarzyszenie &lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo; jest założoną przez Marcina
Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która prowadzi kampanie społeczne, m.in.
&lsquo;Muzyka Przeciwko Rasizmowi&rsquo; i &lsquo;Wykopmy Rasizm ze
Stadionów&rsquo;.&lsquo;Muzyka Przeciwko Rasizmowi&rsquo; &ndash; kultowa płyta Stowarzyszenia
&lsquo;NIGDY WIĘCEJ&rsquo;: https://www.youtube.com/watch?v=h-PA6SjB2EADodatkowe
informacje:www.nigdywiecej.org www.facebook.com/Respect.Diversitywww.twitter.com/StowNIGDYWIEC
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