Oświadczenie w obliczu antypolskiej kampanii
prowadzonej w związku z nowelizacją ustawy o IPN
Poznań – Kraków, 21.02.2018

Członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie
i Toruniu – w sytuacji zmasowanej i zakłamanej nagonki ze strony polityków i mass
mediów wymierzonej w Polskę i Polaków po uchwaleniu przez legalne polskie władze
ustawodawcze i podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji ustawy o IPN – wyrażają pełne
poparcie dla Rządu, Prezydenta RP oraz Polskiego Parlamentu.
Polska ma niezbywalne prawo do samostanowienia prawa oraz zgodnego
z udokumentowanymi faktami historycznymi ukazywania dziejów naszego Państwa i Narodu
oraz obrony swojego dobrego imienia. Rozumiemy przy tym prawdę jako zgodność poznania
z rzeczywistością i sprzeciwiamy się fałszowaniu historii, narzucaniu niezgodnego z faktami
kłamstwa historycznego jakoby Polacy i polskie państwo systemowo współuczestniczyli w
Holokauście.
Uważamy, że władze Polski powinny twardo stać na gruncie prawdy i nie ulegać antypolskim
środkom przekazu, politykom i ludziom złej woli, którym zależy na eskalacji sztucznego
konfliktu.
Popieramy wszelkie działania władz RP, które zmierzają do kształtowania pozytywnego
wizerunku Polski w świecie, zgodnie z prawdą historyczną i wyzwaniami współczesności.
Co więcej, uważamy, że władze polskie mają obowiązek kształtowania polskiej polityki
historycznej. W dzisiejszej rzeczywistości i w obecnej sytuacji jest to polską racją stanu.
Apelujemy do całej polskiej opinii publicznej, aby w sprawie dobrego imienia Polski
wypowiadała się jednym głosem. Ta sfera nie może być przedmiotem sporu politycznego,
a zwłaszcza rozgrywanego na forum międzynarodowym.
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