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На думку МЗС, Бартош Крамек
закликає до порушення закону.
Фундація повинна видалити
«незаконний» контент
07.08.2017 Фундація «Відкритий Діалог» отримала черговий лист з Міністерства
закордонних справ, в якому на цей раз містилася вимога негайного усунення з Інтернетпростору «інформації, що закликає до діяльності, яка є порушенням закону».
Генеральний директор Закордонної служби Анджей Ясиновський, переплутавши Фундацію
«Відкритий Діалог» з недіючої «The Open Dialog Foundation», зажадав від її Президента
Людмили Козловської, «негайно, протягом не більше, ніж 3 днів з моменту отримання цього
листа, видалити з веб-сторінок , профілів в соціальних мережах та інших загальнодоступних
Інтернет-вітрин, що керуються, належать та/або адмініструються Фундацією, а також
надають підтримку Фундації, інформацію, що закликає до діяльності, яка є порушенням
закону, зокрема, спрямована проти органів державного управління». Також в листі
наголошується що, на думку Міністерства, стаття Бартоша Крамека, всупереч його
твердженням, не носить характер ідеї, а являє собою реальний заклик до порушення закону.
У відповідь Голова Ради Фундації зазначив, що «The Open Dialog Foundation» не здійснює
активної діяльності, не має Інтернет-сторінок, в зв'язку з чим усунення будь-якого контенту є
неможливим. Крім того, додав, що позиція Фундації була озвучена у попередньому листі від
04.08.2017. Водночас він звернувся з проханням «точно вказати цитати», які, на думку
відомства, «є закликами до «дій, що порушують закон» і вказати правові норми, яким вони
суперечать». Про це вже повідомлялося на сторінках Інтернет-порталу Onet і Dziennik.
Читати лист із МЗС від 07.08.2017
Читати відповідь Б. Крамека від 16.08.2017
Також читайте:
1. Заява Фундації «Відкритий Діалог» від 21.07.2017 щодо руйнування верховенства права
в Польщі
2. Заява щодо рішення Президента Республіки Польща від 24.07.2017 про судову реформу
3. Заява Фундації «Відкритий Діалог» від 31.07.2017 (Фінансування і донори, або Кілька
слів про «соросів»)
Дивитися:
«Ми не закликали до незаконної діяльності» – Бартош Крамек у відповідь на лист МЗС

Семеро інспекторів Митно-казначейської установи м. Лодзь у Фундації «Відкритий
Діалог»
Заява Президента Фундації «Відкритий Діалог» Людмили Козловської від 17.08.2017
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