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Konferencja na temat Katynia w USA
Prawne aspekty zbrodni katyńskiej były tematem konferencji z udziałem amerykańskich, polskich 
i rosyjskich ekspertów, która odbyła się w miniony weekend na Uniwersytecie Case Western 
Reserve w Ohio. 

Konferencję, która odbyła się na wydziale prawa uczelni, zorganizowano z inicjatywy Libra Institute, 
powołanej niedawno organizacji z Ohio, zamierzającej promować współpracę między Polakami a 
Amerykanami.

Jak powiedziała przewodnicząca Libra Institute mecenas Maria Szonert-Binienda, konferencja miała na celu 
debatę nad określeniem zakresu zbrodni katyńskiej i jej kwalifikacji prawnej.

"Jest oczywiste, że była to zbrodnia wojenna, ale dyskutowaliśmy, czy należy ją zakwalifikować także jako 
ludobójstwo. Moim zdaniem tak, i na panelu poświęconym temu tematowi zgodziła się ze mną większość jego 
uczestników. Niektórzy podnosili jednak problem politycznego zaakceptowania takiej kwalifikacji" - 
powiedziała PAP mec. Szonert-Binienda.

"Na konferencji mówiliśmy także o ewentualnych prawnych możliwościach uzyskania odszkodowań dla rodzin 
ofiar Katynia" - dodała.

W konferencji wzięli m.in. udział: historyk z UJ prof. Janusz Cisek; dyrektor programu badań nad okresem 
zimnej wojny na Uniwersytecie Harvarda prof. Mark Kramer; dr Aleksandr Gurianow z rosyjskiego 
Memoriału; przedstawiciel administracji USA i ambasador ds. zbrodni wojennych, Stephen Rapp i kilkoro 
członków Kongresu ze stanu Ohio, m.in. kongresman Dennis Kucinich, senator Sherrod Brown i 
kongresmanka Marcy Kaptur.

Na zakończenie konferencji ma powstać raport ekspertów uczestniczących w spotkaniu.
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Wyślij link Zgłoś błąd Drukuj

Eksperci: Lepiej czekać, co wyniknie z powstania w Libii
Eksperci amerykańscy zgadzają się z ostrożnością prezydenta Baracka Obamy co do działań USA wobec powstania w 
Libii. Interwencja zbrojna, ich zdaniem, jest zbyt ryzykowna i nie musi się opłacić, zważywszy że nie wiadomo, kto 
objąłby władzę po obaleniu Kadafiego.  

Ponownie trzęsienie ziemi w środkowej Japonii
Trzęsienie ziemi o sile 6,6 w skali Richtera nawiedziło w sobotę ok. godz. 4 czasu lokalnego (w piątek 
ok. 20 czasu polskiego) prowincje Nagano i Niigata w środkowej Japonii - poinformowały światowe 
agencje. Budynki w stolicy kraju, Tokio, zatrzęsły się.  

USA oferuje Japonii wszelką niezbędną pomoc
Prezydent USA Barack Obama powiedział w piątek, że zaoferował premierowi Japonii Naoto Kanowi 
wszelką pomoc, której będzie potrzebować jego kraj po trzęsieniu ziemi.  

USA Katyń 
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Tak..- nasi sojusznicy będą sukcesywnie odgrzewać tą zupkę... [5]
..żeby nie wystygła i ciągle była w jadłospisie. 

~konsomęt 2011-02-12 00:23:34

Taka Wikipedia ma to do siebie, że można ją przeglądać [8]
w ponad stu językach. W większości nie uświadczycie hasła ... 

dziadek_bez_dowodu1  2011-02-08 18:52:38

~MAM JEDNO PROSTE PYTANIE DO RUSOFILÓW: SKORO ROSJA JEST TAKA 
DZIELNA , ODWAZNA [31]
I MOCNA TO DLACZEGO NIE ZAATAKUJE KOGOS SILNEGO NP. USA ... 

Widać Amerykanom bardziej zależy na sprawach Polski.. [8]
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tanie_jablka_tuska  2011-02-08 16:40:32
niż Tuskowi.. koledze łysego KGBowca 

~Kazumoto 2011-02-08 15:46:55

Troszeczke obiektywizmu... [27]
Podam prosty przyklad.Bitwa Warszawska(Cud nad ... 

voo.doo.  2011-02-08 14:17:34

ciekawe czy ta konferencja obejmie amerykańskie milczenie w tej sprawie :) [6]
od roku 42!!!  czy obejmie też milczące amerykańskie ... 

~Ludzie  2011-02-08 13:37:45

Brawo 
to Ludobójstwo powinno zostać wyjaśnione, ujawnione do ... 

~verdi  2011-02-08 12:14:59

A jak nazwac to co USA dokonalo w Laosie? [1]
W jednej z najkrwawszych wojennaj ktorej wedlug USA nigdy ... 

komentarz  2011-02-08 12:08:55

Zdumiewa tylko jedno. dlaczego Katyń jest zbrodnią [10]
ludobójstwa a Wołyń nią nie jest. Dlaczego za Katyń nalezą ... 

wies4  2011-02-08 11:46:09

zbrodnie [1]
Kiedy pani Szonert Binienda zajmie się zbrodniami ... 

~Poldek.  2011-02-08 11:32:29

PYTAM KTO ZAPŁACI ZA TA WYCIECZKE OSZOŁOMÓW? 
**************************************** 
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Czy na tej konferencji ujawni się ustalenia obrad Poczdamu i Jałty? [1]
na ten temat są historyczne dokumenty. 
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W USA jedna osoba na 50 wie gdzie leży polska 
To kraj mediów prasowych nie prawdy historycznej. 

wojcio4444  2011-02-08 09:07:07

brakowało duetu... 
Forfiter Macierewicz i "szkoda Fotygi" :))  byłoby zabawnie 

~przecz z Antkiem  2011-02-08 08:47:15

A gdzie Antoś Awiatro vel Maciarek ze sFotygowaną.. 
sekciarą ..?? Nie pofatygowali się tam za nasze pieniądze ... 

~.  2011-02-08 08:44:13

Dość tej historycznej nekrofilii. RZEŻ WOŁYŃSKA 40 razy WIĘKSZA od KATYNIA [3]
zbrodnia UKRAIŃCÓW  przemilczana przez polskojęzycznych 

~bary  2011-02-08 08:05:12

Taka śmietanka brała udział że aż zastanawia brak przedstawicieli PiS [6]
np.Maciarewicza,Fotygi czy Kępy.Było by śmiesznie,chociaż. 

~politolog 2011-02-08 07:16:24

Dlaczego tam nie wybrała się Fotyga z Macierewiczem? Czyżby nie było w tym 
wyborczego sloganu? 

~damian  2011-02-08 07:11:56

witam smieszy mnie 
kiedy ktos porownuje smierc gladowa lub z chorob w obozie ... 
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no to moze ..tak przy okazji 
konferencja na tema wietnamu am srodkowej   koreii. iraku ... 
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