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Ilustracja 2. W latach 30. XX w. w Polsce
nasilały się nastroje antysemickie. Organizacje
polityczne, głoszące hasła antyżydowskie,
wywodziły się najczęściej z ruchu narodowego związanego ze stronnictwem Narodowej
Demokracji i Obozem Wielkiej Polski (zdelegalizowanym w latach 30. z powodu postawy
opozycyjnej wobec rządzącej wówczas sanacji).
Dążono do usunięcia części ludności żydowskiej
z Polski, ograniczenia jej obecności w wybranych
zawodach (m.in. adwokaci, lekarze), eliminacji
z polskiej kultury żydowskich twórców, utrudnienia dostępu do szkół polskich (tzw. getto
ławkowe czy numerus clausus). Organizowano
także akcje bojkotu żydowskiego handlu.
Tendencje nacjonalistyczne żywe były jednak
także w kręgach sanacyjnych, czego przykładem
Obóz Zjednoczenia Narodowego – organizacja
polityczna tworzona na polecenie marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego od połowy 1936 r.
Przypisywano jej sprzyjanie ideologiom faszystowskiej i antysemickiej. Plakat ten pochodzi
prawdopodobnie (wnioskując po dacie zapisanej
w rogu plakatu – 8 XI 1938) z wyborów parlamentarnych w listopadzie 1938 r. (6 listopada do
sejmu V kadencji oraz 13 listopada do senatu).
Warto zwrócić uwagę na stereotypowe
przedstawienie ludności żydowskiej na plakacie wyborczym. Oprócz Żydów ubranych w tradycyjne stroje, można też zauważyć grubego
Żyda-bankiera, zamaskowanego żydowskiego
złodzieja czy postać wznoszącą czerwoną flagę
(co odwoływało się do hasła „żydokomuny”).
Symbole te były najprawdopodobniej łatwe
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do odczytania przez wyborców i miały ich negatywnie nastawić do ludności żydowskiej. Żydzi
przedstawieni są jako śmieci, z których należy
oczyścić kraj. Należy także zwrócić uwagę na hasło przedstawione na plakacie, które prezentuje
pomysł zamknięcia ludności żydowskiej w getcie jako jedyną alternatywę, jeśli nie dałoby się
Żydów usunąć z kraju.
Choć plakaty wyborcze partii politycznych nie
łamią bezpośrednio praw człowieka, to jednak
wznoszone przez Obóz Narodowy hasła były
przejawem dyskryminacji. – K.C.–
Plakat dotyczy łamania praw do:
◊ swobodnego poruszania się i wyboru
miejsca zamieszkania w granicach każdego
państwa,
◊ nauki,
◊ wolności osobistej,
◊ ochrony mniejszości etnicznych, religijnych
i językowych,
◊ swobodnego uczestniczenia w życiu
kulturalnym społeczeństwa.

