Tiskové sdělení Česko-iráckého sdružení a Českého mírového fóra


Stanovisko organizátorů konference Pražská výzva pro Irák k reportáži Martina Ruseka v hlavní  zpravodajské relaci ČT 1 dne 2.12.2006 v 19.15 hod., týkající se účastníků a financování konference.


Úvodní reportáž redaktora ČT Martina Ruseka večerního zpravodajství sdělila divákům, že zjistila fakta o chystané konferenci Pražská výzva pro Irák, která je plánována na dny 9. a 10.12.2006 v prostorách PSP ČR a nad níž převzal záštitu místopředseda PSP ČR PhDr. Lubomír Zaorálek.

Jednalo se o následující sdělení: organizátoři na konferenci pozvali stoupence bývalého diktátorského režimu Saddáma Hussaina. Na podporu těchto tvrzení byla uvedena tři konkrétní jména. Od tzv. fakt, která byla v reportáži Martina Ruseka uvedena, se ostře distancujeme a uvádíme fakta skutečná a ověřená.

1. Dr. Abdul Amir Alwan. 
Zaprvé je nutno konstatovat, že organizátory pozván nebyl. Ačkoliv, kdyby pozván byl,  byla by  jeho přítomnost pro konferenci ctí. Za režimu diktátora Saddama Hussaina dostal rozsudek smrti v roce 1978. Byl nucen se skrývat a nakonec se mu podařilo utéci z Iráku do ciziny. V roce 1992 se tajně vrátil do Kurdistánu. Aktivně působil jako bojovník ve složkách Strany Aldawa (dnes vládní strana v Bagdádu, jejímž představitelem je dnešní předseda vlády Nuri Almaliki).

2. Sarmaad Abdul Karim
Utekl z Iráku před diktátorským režimem v roce 1989. Od roku 1990 žije v Dánsku, kde založil známý zpravodajský web portál www.iraq4all.dk, evidentně angažovaný proti diktátorskému režimu.

3. Dr. Haitham Alnahi
V roce 1983 založil Iráckou národní stranu, složenou z iráckých důstojníků, jejímž cílem bylo svrhnout diktátorský režim, a kteří ozbrojeně působili v Kurdistánu – přímo v Sulaimanii pod patronátem Jalala Al - Talabaniho (dnešního prezidenta Iráku). Žije ve Velké Británii, kde také  působil jako profesor elektrotechniky na londýnské univerzitě.

Dále redaktor Rusek ve své reportáži představil divákům nám zcela neznámou osobu a poskytl jí prostor k vyslovení ohromující informace, že konferenci financuje z Jordánska dcera Saddáma Hussaina.

K tomuto „tvrzení“ prohlašujeme:

Všechny výdaje související s konáním této konference si účastníci hradí kolektivně zcela sami! Ani jedna jediná koruna v prospěch této konference nebyla a není obdržena z jakýchkoliv cizích zdrojů. 

Je nepřijatelné, že takto lživou informaci předložil redaktor Rusek divácké veřejnosti, aniž by pocítil potřebu si cokoliv ověřit – a to přesto, že měl i telefonické kontakty na organizátory konference. Ani jednoho z nich však neoslovil.  

Z výše uvedených údajů jasně vyplývá, že organizátorům nezbývá nic jiného, než dát na redaktora ČT Martina Ruseka trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, že konference Pražská výzva pro Irák s sebou nese bezpečnostní rizika pro ČR a dále  pro pomluvy  jemu zcela neznámých lidí.  Organizátoři zaslali též stížnost na Radu ČT a mediální komisi PSP ČR.

Dezinformace, které poskytl redaktor Rusek široké divácké veřejnosti, byly povyšovány na úroveň bezpečnostních rizik doprovodným sestřihem dramatických záběrů z – po léta těžce zkoušeného – Iráku. Výsledkem této reportáže bylo mimo jiné i neskrývané zastrašování účastníků konference.

Staří latiníci se vždy ptali: „Komu ku prospěchu?“. Musíme konstatovat, že vyznění reportáže bylo tak neuvěřitelné a absurdní, že na tuto otázku neumíme odpovědět. Pouze se můžeme ptát, zdali se jednalo o reportáž vysoce profesionální (?!) anebo o reportáž zcela neprofesionální.
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