Poznajcie Nocne Wilki, rosyjski nacjonalistyczny gang motocyklowy, który chce odtworzyć
marsz Armii Czerwonej na Niemcy
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Rosyjski gang nacjonalistów, lojalny wobec prezydenta Władimira Putina, nie będzie mógł
wjechać do Polski w ramach przejażdżki zaplanowanej na 70 rocznicę zwycięstwa Związku
Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami – powiedział w piątek polski MSZ. Niemcy już
wycofały wizy, które pozwoliły grupie znanej jako Nocne Wilki, swobodnie przemierzać Europę
na tej samej trasie, którą Armia Czerwona wyruszyła z Moskwy do Berlina w 1945 roku, aby
pokonać Adolfa Hitlera.
Przejazd ten, zdaniem polskiej premier Ewy Kopacz, jest kolejną prowokacją ze strony wrogiej
Rosji, która w ciągu ostatnich 13 miesięcy skłócała Europę przyłączając Krym w marcu 2014
roku, i która to wciąż wspiera prorosyjskich rebeliantów w wojnie na wschodniej Ukrainie.
"Prosilibyśmy się o kłopoty, pozwalając tym rosyjskim terrorystom na podróż przez Polskę",
powiedział Bloombergowi Bartosz Kramek, rzecznik Fundacji Otwarty Dialog, lewicowego,
warszawskiego think tanku. "Nie będzie to słuszne z powodów moralnych z powodu naszej
solidarności z Ukrainą, jak również politycznie, ponieważ może to prowokować działania, które
następnie zostaną wykorzystane przez machinę propagandową Putina".
Grupa, licząca ponad 5000 członków i mająca swoje korzenie w spotkaniach motocyklistów,
którzy odbywali nielegalne koncerty wokół Rosji Radzieckiej we wczesnych latach 80 XX wieku,
stała się wysoce upolityczniona i nieco paradoksalna. Ich przejazd, który ma przebiegać przez
Rosję, Białoruś, Polskę, Słowację, Czechy, Austrię i Niemcy, ma na celu uczczenie upadku
hitlerowskiego reżimu, ale przywódca Nocnych Wilków, Aleksander Zaldostanov – osobisty
przyjaciel Putina – zajął stanowisko, które w głównym nurcie dyskursu europejskiego byłoby
postrzegane jako skrajnie faszystowskie.
Zaldostanov i jego motocykliści wyrażają poglądy polityczne podobne kremlowskim –
nacjonalizm w opozycji do Zachodu i proeuropejskiego ruchu Euromajdanu na Ukrainie,
poparcie dla wartości postrzeganych jako tradycyjnie rosyjskie, ale z dodatkowym
podkręceniem okrucieństwa, zwłaszcza w postaci homofobii.
Podczas wywiadu w styczniu 2015 roku powiedział on, że alternatywna nazwa jego antyMajdanowego ruchu mogłaby brzmieć "śmierć dla wszystkich pedałów". Grupa jest otwarcie
homofobiczna i jej członkami nie mogą być geje.
Jednak Jan Techau, dyrektor Carnegie Endowment for International Peace, zasugerował,
że kraje europejskie mogą chcieć zachować ostrożność w blokowaniu przejazdu grupy z obawy,

że stanie się to zabawką w rękach rosyjskiej propagandy, powiedział podczas wywiadu
z Bloombergiem w środę.
"Jeśli ta "uroczystość" zostanie zakazana lub zabroniona przez władze niemieckie lub inne
władze w drodze do Berlina, to oczywiście można jej będzie użyć do pokazania, w jaki sposób
pokojowe demonstracje przeciwko faszyzmowi są zakazane w Europie Zachodniej, a tym żywi
się faszystowska narracja," powiedział Techau.
Stany Zjednoczone zastosowały sankcje przeciwko Nocnym Wilkom po tym, jak na podstawie
raportu Telegraph z grudnia 2014 ogłoszono, że członkowie "służyli w uzbrojonej grupie na
Ukrainie i wzięli udział w szturmowaniu obiektu gazowniczego i siedziby morskiej
w Sewastopolu" na Krymie. Kanada dodała Zaldostanova, znanego jako Chirurg z powodu
wykonywanego przez niego zawodu, zanim stał się pełnoetatowym Nocnym Wilkiem, na listę
sankcji w lutym tego roku.
Niektórzy motocykliści, którzy mieszkają w rosyjskiej eksklawie Kaliningradu graniczącej
z północną Polską, są stałymi gośćmi na cmentarzu II Sowieckiej Wojny Światowej w Braniewie,
polskim mieście granicznym. Podczas gdy motocykliści odwiedzali cmentarz corocznie bez
większego incydentu, ubiegłoroczna wizyta zaznaczyła się po raz pierwszy, wywołując narodowe
oburzenie, a polscy motocykliści próbowali zablokować im przejazd. Interwencja policji
w ostatniej chwili powstrzymała obie grupy przed konfrontacją.
Motocykliści zazwyczaj odwiedzają miasto w towarzystwie studentów i rosyjskich urzędników,
składają kwiaty i biorą udział w zaplanowanych muzycznych występach przed obiadem
i powrotem do Kaliningradu, wspomniał raport Timesa. W tym roku jednak, niektórzy
motocykliści planowali przejechać się przez Polskę przed spotkaniem z główną kolumną udającą
się do Berlina.
Podróż do Berlina miała rozpocząć się w sobotę i zakończyć 9 maja, w rocznicę upadku III
Rzeszy, która obchodzona jest w Rosji jako Dzień Zwycięstwa. W tym roku, zwyczajowo, na
placu Czerwonym w Moskwie planuje się imponującą paradę wojskową, gdzie rosyjska armia
i siły powietrzne zaprezentują swoje najnowsze samoloty, czołgi i pociski.

Link:
https://www.ibtimes.com/meet-night-wolves-russian-nationalist-biker-gang-wantsrecreate-red-armys-march-1896096
Tytuł oryginalny: “Meet The Night Wolves, The Russian Nationalist Biker Gang That Wants To
Recreate The Red Army's March On Germany”

