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Reduta składa dwa pozwy przeciwko europarlamentarzyście Guyowi Verhofstadtowi
"60 tysięcy faszystów, neonazistów i zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300
km od Auschwitz" – Reduta Dobrego Imienia składa do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa pozwy
przeciwko Guyowi Verhofstadtowi europarlamentarzyście z Belgii, przewodniczącemu frakcji
Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim, byłemu
premierowi Belgii, autorowi powyższych słów.
W trakcie debaty poprzedzającej głosowanie nad rezolucją ws. praworządności w Polsce, która odbyła
się 15.11.2017 r., eurodeputowany Guy Verhofstadt w skandaliczny sposób wypowiedział się na temat
Marszu Niepodległości, który odbył się w Warszawie 11.11.2017 r. w dniu święta odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Wszystkich Polaków biorących udział w warszawskim zgromadzeniu nazwał
faszystami, neonazistami, zwolennikami supremacji białej rasy.
Do Sądu Okręgowego w Warszawie składamy dwa pozwy. Jeden kieruje Fundacja Reduta Dobrego
Imienia, która wraz z wolontariuszami brała udział w Marszu Niepodległości i nie jest organizacją
faszystowską, ani neo-faszystowską. Drugi to pozew prywatny – Pani Miry Wszelakiej, Prezesa Fundacji
Reduty Dobrego Imienia, uczestnika Marszu Niepodległości.
- Nie zgadzamy się na takie oskarżenia. To kłamstwa inspirowane doniesieniami medialnymi i fake
newsami mediów zachodnich. Pierwsze depesze z Marszu pojawiły się dzień przed Marszem! Brałam
udział w Marszu Niepodległości wraz z grupą sympatyków RDI. Nie jestem faszystką, ani neonazistką.
Członkowie mojej rodziny wiele wycierpieli w obozach koncentracyjnych z rąk Niemców - faszystów.
Wypowiedź Guya Verhofstadta to oszczerczy atak niepoparty dowodami. Będziemy dążyli do uchylenia
immunitetu europosła – mówi Mira Wszelaka, Prezes Reduty Dobrego Imienia.
Reduta prosi o zgłaszanie się osób, które chciały by być świadkami w procesie i są gotowe wystąpić
przed sądem w tej sprawie. Prosimy o informacje na adres: wolontariat@rdi.org.pl Pozostałych
uczestników Marszu, którzy czują się zniesławieni wypowiedziami Guya Verhofstadta, wzywamy do
składania indywidualnych pozwów do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na początku przyszłego
tygodnia udostępnimy na stronie internetowej www.rdi.org.pl specjalny formularz pozwu.
---W dniu 15.11.2017 r. Parlament Europejski wezwał do zastosowania wobec naszego kraju art 7
Traktatu. Rezolucja została przyjęta. W głosowaniu dotyczącym przyjęcia krytycznej wobec działań
polskich władz rezolucji wzięło udział 661 eurodeputowanych. Za przyjęciem dokumentu głosowało
438 europosłów, przeciw jego uchwaleniu było 152 eurodeputowanych. W głosowaniu nie wzięło
udziału 71 członków Parlamentu Europejskiego. Za rezolucją głosowali przedstawiciele Polski: Michał
Boni, Danuta Hubner, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Thun, Danuta Jazłowiecka.

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in.
inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się
w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat
historii i kultury Polski.
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