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Harry si Meghan critica din nou presa britanica
si acuza BBC de calomnie
Ducele si ducesa de Sussex continua „razboiul” declarat companiilor massmedia din Marea Britanie si au amenintat postul BBC cu o actiune in justitie
pentru publicarea unor „informatii false si defaimatoare” intr-o stire despre
prenumele Lilibet acordat fiicei lor, care s-a nascut la sfarsitul saptamanii
trecute, informeaza miercuri site-ul revistei americane Variety, citeaza
Agerpres, potrivit HotNews.
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Disputa se poarta de aceasta data in jurul unui aspect insolit: daca ducii de Sussex i-au cerut sau
nu i-au cerut reginei Elisabeta a II-a permisiunea de a folosi porecla din copilaria acesteia, „Lilibet”,
ca prenume oficial al fiicei lor. „Lilibet” era numele folosit in cadru privat de tatal reginei si de sotul
ei, printul Philip. in timpul funeraliilor printului Philip din luna aprilie, potrivit unor relatari din presa,
o nota de mana scrisa de regina Marii Britanii, ce insotea o coroana funerara depusa pe sicriul
defunctului,era semnata „Lilibet”
.
Anumite companii media au raportat initial ca Harry si Meghan au consultat-o pe regina inainte
de a-i folosi porecla drept nume oficial al fiicei lor. Cu toate acestea, Jonny Dymond, un
experimentat corespondent al BBC pe tematici regale, a anuntat in aceasta dimineata ca a fost

regina Elisabeta a II-a nu a fost consultata in aceasta
informat de „o sursa de la palat” ca
chestiune.
Jonny Dymond a inclus in reportajul sau si o dezmintire primita de la purtatorul de cuvant al
ducilor de Sussex: „Ducele a vorbit cu familia lui inainte de a face acel anunt - de fapt, bunica lui a
fost primul membru al familiei regale cu care a vorbit la telefon. in timpul acelei conversatii, el si-a
exprimat speranta ca va putea sa ii acorde fiicei sale prenumele Lilibet, in onorarea reginei. Daca
ea nu ar fi sustinut ideea, ei nu ar fi folosit acest prenume”.
Dupa ce alte companii media au preluat articolul publicat de BBC, ducii de Sussex au contactat
cabinetul de avocatura Schillings din Londra pentru a-i cere sa trimita o scrisoare legala de
avertizare, in care grupul BBC a fost acuzat de publicarea unor „informatii false si defaimatoare”.
Scrisoarea legala de avertizare reprezinta o noua lovitura primita de BBC in ceea ce priveste
relatiile sale cu familia regala britanica, dupa ce imaginea publica a grupului media a fost afectata
de acuzatii conform carora unul dintre cei mai cunoscuti corespondenti ai sai, Martin Bashir, a
folosit documente false pentru a o convinge pe mama printului Harry, printesa Diana, sa ii acorde
un interviu, devenit ulterior celebru dupa ce a fost difuzat in emisiunea "Panorama". O ancheta
externa, care s-a incheiat luna trecuta, a ajuns la concluzia ca BBC „nu a indeplinit standardele
inalte de integritate si transparenta care reprezinta semnul sau distinctiv”, referindu-se la
comportamentul adoptat de jurnalistii acestui grup media pentru a obtine interviul cu printesa de
Wales.
„Celor care si-au asumat o anumita forma de raspundere, va multumesc ca v-ati insusit-o”, a spus
printul Harry intr-o declaratie data publicitatii luna trecuta. „Este primul pas spre dreptate si
adevar. Totusi, ceea ce ma ingrijoreaza cel mai mult este faptul ca practici precum acelea - sau
chiar mai rele - sunt inca larg raspandite si astazi. Atunci, dar si acum, este vorba despre o
chestiune care vizeaza mai mult decat un ziar, o retea TV sau o publicatie”, a adaugat printul
Harry.
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