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MSZ Izraela: zastępca ambasadora RP w Tel Awiwie
wezwany do złożenia wyjaśnień
 
Zastępca ambasadora RP w Tel Awiwie został wezwany w niedzielę rano do izraelskiego MSZ,
by złożyć w tym resorcie wyjaśnienia w związku z nowelą ustawy o IPN, która przewiduje m.in.
kary za stosowanie sformułowania "polskie obozy śmierci" - poinformowało MSZ Izraela.
 
Jak poinformowało PAP biuro prasowe polskiego resortu dyplomacji, w niedzielę rano
przedstawiciel polskiej placówki w Tel Awiwie spotkał się z wysokim urzędnikiem izraelskiego
MSZ w celu wyjaśnienia wątpliwości i nieporozumień wokół uchwalonej w polskim Sejmie
noweli ustawy o IPN. Z kolei w przyszłym tygodniu planowane są rozmowy w Warszawie z
udziałem przedstawicieli polskich władz i reprezentantów ambasady Izraela w Polsce, w tym
szefowej placówki Anny Azari.
 
Według niedzielnego komunikatu, który został opublikowany na stronie izraelskiego MSZ,
zastępca ambasadora RP miał złożyć wyjaśnienia zastępcy dyrektora generalnego
departamentu ds. Europy i szefowi departamentu ds. diaspory.
 
"Wyrażono sprzeciw Izraela wobec sformułowań w ustawie (o IPN - PAP). Zwłaszcza termin
przyjęcia (ustawy - PAP), w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu, był zadziwiający i niefortunny" - napisało izraelskie MSZ.
 
Resort powtórzył, że nowe przepisy "nie będą pomocne w ujawnianiu prawdy historycznej i
mogą zaszkodzić swobodzie prowadzenia badań". Ponadto "uniemożliwią dyskusję na temat
historycznego przesłania i następstw drugiej wojny światowej" - uważa izraelskie
ministerstwo.
 
MSZ w Tel Awiwie wezwało też polskie władze do wprowadzenia zmian w ustawie przed
przyjęciem jej przez Senat.
 
"Oczekujemy, że polski rząd zmieni treść ustawy przed jej ostatecznym przyjęciem i że będzie
prowadził dialog z Izraelem na ten temat" - czytamy.
 
Nowelę ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i niektórych
innych ustaw Sejm uchwalił w piątek.
Zgodnie z nią, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub
państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione
przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie
wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama



kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".
 
 
Podczas piątkowych obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz ambasador Azari
zaapelowała o zmianę w przyjętej przez Sejm nowelizacji. "Izrael traktuje to jak możliwość kary
za świadectwo ocalałych z Zagłady" - tłumaczyła. W sobotę premier Izraela Benjamin
Netanjahu poinstruował izraelskiego ambasadora w Warszawie, by spotkał się z premierem
Mateuszem Morawieckim i zaapelował o wycofanie nowelizacji ustawy o IPN, wprowadzającej
m.in. kary za sformułowanie "polskie obozy śmierci".
 
W niedzielę kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała, że w poniedziałek po
południu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski spotka się z ambasador Izraela Anną
Azari w celu omówienia sytuacji związanej z dyskusją wokół nowych przepisów. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


