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Kolejne kłamstwo włoskiej ANSY
Już po raz drugi w ciągu miesiąca włoska Agencja Prasowa ANSA opublikowała depeszę z użyciem
zwrotu „polski obóz koncentracyjny” informując o rocznicy wyzwolenia niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Reduta Dobrego Imienia publikuje
petycję oraz wzywa do sprostowania i przeprosin.
To nie pierwszy raz, kiedy media włoskie posługują się w komunikacji zwrotami godzącymi w prawdę
historyczną. Ambasadę RP w Rzymie w ciągu ostatniego miesiąca kilkakrotnie interweniowała w
mediach włoskich wzywając do sprostowania nieprawidłowych informacji.
– Tym razem nierzetelnością dziennikarską po raz kolejny wykazała się agencja prasowa ANSA. Jest
to tym bardziej niepokojące, że agencje prasowe cieszą się zaufaniem publicznym, ich wiadomości
mogą być powielane przez innych dziennikarzy bez weryfikacji. Powtórne użycie przez Agencję tego
zwrotu utwierdza nas w przekonaniu, że jest to celowe działanie wymierzone przeciwko Polsce i
całemu narodowi polskiemu – mówi Urszula Wójcik, rzecznik Reduty Dobrego Imienia.
Sformułowanie „polski obóz koncentracyjny/zagłady” powiela kłamstwo historyczne, które jest
językiem nienawiści skierowanym przeciwko narodowi polskiemu z wykorzystaniem „kłamstwa
oświęcimskiego” (Holocaust denial) w oparciu o uprzedzenia na tle etnicznym, mającym na celu
zohydzenie i poniżenie Polaków poprzez przypisanie im zbrodni Holocaustu.
Zgodnie z Konwencją Haską wszelka odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce na okupowanym
terytorium spoczywa na okupancie. W latach 1939-1945 tymi okupantami byli Niemcy. To państwo
niemieckie założyło te obozy, funkcjonariusze niemieckiego państwa nimi zarządzali i realizowali
niemiecką politykę państwową na ziemiach okupowanej przez Niemcy Polski.
- Przygotowaliśmy petycję na portalu CitizenGo do włoskich dziennikarzy pracujących w ANSA. Każdy
kto jest oburzony włoską narracją może ją podpisać na stronie www.rdi.org.pl i wraz z nami wezwać
Agencję do zadośćuczynienia. Wiadomość w Agencji została już zmieniona, ale żądamy zamieszczenia
przeprosin na stronie głównej serwisu internetowego oraz wysłania ich w formie depeszy do
wszystkich klientów serwisu – dodaje Wójcik.
Jeśli Agencja nie wypełni zobowiązań w ciągu tygodnia, Reduta Dobrego Imienia podejmie
odpowiednie kroki prawne.
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