ΤΟ eBAY ΑΦΑΙΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 100 ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΕΝΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η ιστοσελίδα δημοπρασιών ebay απολογήθηκε και απέσυρε από την πλατφόρμα πωλήσεων
περισσότερα από 100 αντικείμενα που σχετίζονται με τους Ναζί, ύστερα από καταγγελία
της ιστοσελίδας «Jewish News», αλλά δεν εξήγησε γιατί περίπου 2.000 παρόμοια προϊόντα
παρέμειναν και πουλήθηκαν τους περασμένους μήνες.

Το θέμα τέθηκε ύστερα από καταγγελία που έγινε για το ebay από αναγνώστη της
ιστοσελίδας «Jewish News», ο οποίος έκανε γνωστό ότι κατά τους τελευταίους 11 μήνες
3.993 αντικείμενα των Ναζί ή προϊόντα σχετιζόμενα με τους Ναζί υπήρχαν προς πώληση
στο ebay και η εταιρεία «αγνοούσε» τα παράπονά του.

Πολλά από τα αντικείμενα προς πώληση είναι κονκάρδες και μετάλλια διακοσμημένα με
σβάστικες, «συνώνυμα» με το Τρίτο Ράιχ. Μόνο τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκαν
δεκάδες πωλήσεις τέτοιων αντικειμένων σε πολύ ακριβές τιμές.

Ύστερα από τη δημοσιοποίηση του γεγονότος ότι η εταιρεία συνέχιζε την πώληση αυτών
των αντικειμένων παρά τις καταγγελίες, παραβιάζοντας την πολιτική της ίδιας της
εταιρείας, τη Δευτέρα 16.11.2020, εκπρόσωπος του ebay δήλωσε ότι έχουν αφαιρεθεί 109
αντικείμενα τις τελευταίες μέρες.

Ο αναγνώστης της «Jewish News» που έκανε την καταγγελία δήλωσε: «Κατήγγελλα σε
καθημερινή βάση για πολλούς μήνες την πώληση στο ebay των αντικειμένων που
σχετίζονται με τους Ναζί, αλλά παρ΄ όλα αυτά συνέχιζαν να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα
απεχθή αντικείμενα παρ’ όλο που αντίκειται στη νομοθεσία της ίδιας τους της εταιρείας».

Η εκπρόσωπος Τύπου του ebay δήλωσε: «Είναι μηδενική η ανοχή της εταιρείας σε θέματα
διακρίσεων και μίσους με οποιαδήποτε μορφή και απολογούμαστε που αυτά τα αντικείμενα
δεν αναγνωρίστηκαν και δεν αφαιρέθηκαν νωρίτερα. Κανένα από αυτά τα αντικείμενα δεν
είναι διαθέσιμα πλέον προς πώληση».
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«Για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει σεβασμός μεταξύ των μελών της πλατφόρμας,
αντικείμενα που προωθούν ή εξυμνούν το μίσος, τη βία ή τη μη ανοχή θα αποκλείονται από
την πλατφόρμα του ebay σύμφωνα με τη νομοθεσία της εταιρείας για προσβλητικό υλικό.
Όποιος πωλητής παραβιάσει αυτούς τους κανόνες θα αφαιρείται η καταχώρησή του και θα
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα».

ΠΗΓΗ: jewishnews.timesofisrael.com , 16.11.2020
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