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Klux

Klan,

jest

grupą

bardzo

kontrowersyjną. Rozmowy o tym stowarzyszeniu
terrorystycznym
zawsze
wywoływały
sporo
szumu. W roku 1925 KKK liczył ok. 5 mln
członków.
Dla
jednych
jest
to
bractwo
propagujące
terror,
dla
innych
„opoka
chrześcijańska". Ku Klux Klan jest jedną z
niewielu grup terrorystycznych, które działały
formalnie w państwie prawa, i której działalności
nie negują ludzie cywilizowani. Chociaż członkowie
Ku Klux Klanu uważają się za stowarzyszenie
chrześcijańskie,
z
chrześcijaństwem
ewangelicznym
w
istocie
niewiele
mają
wspólnego. Choć najintensywniejszą działalność
Ku Klux Klan prowadził w latach dwudziestych
minionego wieku, wciąż założenia tej grupy
propagują ludzie na całym świecie, i nadal ona
działa, jednak nie na tak wielką skalę jak dawniej.
Ku Klux Klan narodził się wiosną 1866 roku
w Tenesee z inicjatywy sześciu byłych żołnierzy konfederackich. Zwalczany ustawami Kongresu
z lat 1870 i 1871, Ku Klux Klan został formalnie rozwiązany w 1877.
Grupa reaktywowała działalność w 1915 w Atlancie, za
sprawą pastora metodysty W.J. Simmonsa. Należeli do niej
biali cywile żądni sprawiedliwości, w tym Nathan Bed Forrest,
uważany po dziś dzień za ojca nowego Ku Klux Klanu.
Pierwsza nazwa grupy brzmiała „Białe Bractwo Kapturowe".
Obecna pochodzi od greckiego słowa „Kuklos" oznaczające
okrąg, ponieważ okrąg jest najlepszym symbolem odrębności
i czystości. Dzisiaj Ku Klux Klan działa jako podziemna
organizacja.
„Z
własnej
nieprzymuszonej
woli
i
przykładu
ja ........................ przysięgam na wszystko co posiadam
duchowego, że nigdy nikomu nawet pod groźbą tortur nie
wyjawienie sekretów, znaków, haseł i ceremonii stosowanych
przez KU-KLUX-KLAN, tym samym staję się członkiem klanu
i będę podlegał jego rozkazom." - tak brzmi pełen tekst
przysięgi, jaką składa przyszły członek Ku Klux Klanu. Oto
dziesięć przykazań, będących kodeksem postępowania dla
każdego
członka
KKK:
1. Miłość do ludzi dobrych i złych z wyjątkiem wrogów wiary.
2. Miłować Boga nad życie / Bóg jest moją siłą.
3.
Nie
szczycić
się
zwycięstwem.
4.
Nie
przyjmować
znaków
bestii
na
ciało
i
dusze.
5.
Żyć
dla
Boga
i
tylko
dla
Boga.
6.
Przestrzegać
przykazań
Bożych.
7.
Jeden
dobry
uczynek
dziennie
dla
zbawienia
duszy.
8.
Odwaga,
Honor,
jeden
z
ważnych
celów.
9.
Nie
brać
rad
ze
świata
duchów
(spirytyzm).
10. Nie należy postępować wbrew woli Boga.
Jak widzimy, same założenia KKKlanu nie są sprzeczne z nauką kościoła i etyką. Jednak
nie mają one nic wspólnego z działalnością faktyczną tego bractwa. Sposób interpretowania
każdego z tych przykazań przez członków Ku Klux Klanu czyni ich de facto terrorystami.
Prawdziwe założenia Ku Klux Klanu mówią o ochronie i zbawieniu dla białej rasy i niechęci do
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murzynów, a także Żydów. Według KKK są oni zagrożeniem dla czystej, nieskalanej białej rasy
i całego świata. Można odnieść wrażenie, że przekonania religijne i cała ta ceremonialna
otoczka powstała tylko dla kamuflażu.
Ku Klux Klan jest ugrupowaniem terrorystycznym, gdyż jego
członkowie dopuścili się, nie do końca wiadomo ilu mordów w imię
głoszonych idei. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, ilu czarnych mężczyzn
zostało zamordowanych, pobitych lub zlinczowanych, ile kobiet i
dziewczynek zgwałconych. Zbrodnie były przeważnie tuszowane i
przyciszane. Bo kto w latach 20. XX wieku bronił w USA czarnych? Na
wysokich szczeblach władzy stali biali, więc stanowili oni także wymiar
sprawiedliwości. Na ławie przysięgłych zasiadali biali, co ostatecznie
przekreślało czarnych i sprzyjało terroryzmowi. Członkowie Ku Klux
Klanu bardzo sprytnie wykorzystali sytuacje psychospołeczną w kraju.
Do dziś Ku Klux Klan ma swych zwolenników na całym świecie.
Choć w latach 30. XX wieku popularność bractwa spadła, a w latach 60.
jego działalność potępił oficjalnie ówczesny prezydent USA L. Johnson,
grupa istnieje nadal. Jednak sam fakt istnienia Ku Klux Klanu w XXI
wieku bardzo bulwersuje. Ostatnio pojawił się film dokumentalny na ten
temat. — To jest pała na czarnucha - mówi 40 letni mężczyzna,
mieszkaniec Chicago, pokazując reporterowi dębową pałkę koloru
czarnego. — Sam nie wiem ilu czarnuchów zaczęło od niej gryźć ziemię
- dodaje. Ten fragment filmu pokazuje, że KKK to nadal zagrożenie dla
murzynów i Żydów. Bezkarność członków Ku Klux Klanu jest bardzo
irytująca pokazuje, że USA nie jest do końca państwem prawa. Choć to
mocne słowa, na pewno są prawdziwe, a nie wyssanymi z palca
pomówieniami.
Podsumowując, Ku Klux Klan jest jedną z nielicznych grup
terrorystycznych, które swą działalność prowadziły pod okiem stróżów prawa i ich obojętności.
Większość zbrodni Ku Klux Klanu jest nieudokumentowana, co sprawia, że ich sprawców omija
kara. Wciąż małe dzieci są wychowywane w duchu niczym nieuzasadnionej nienawiści.
Czasami wstydzę się za białą rasę...
Bartłomiej Kubiak
Publicysta Racjonalisty. Mieszka w Bełchatowie.
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