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Stodkommitten for Julian Assange
Julian Assange - del galler pressfriheten. Varfor tiger svenska media? Inte ens skandalen med
USA:s ljugande kronvittne i en rattegang mot Julian Assange har allmanheten kunnat ta del
av.

Julian Assange fortsatter att sitta fangslad och isolerad i hogriskfangelset Belmarsh i Lodon.
En journalist och forlaggare, inte domd for nagonting, sitter bland mordare och terrorister.
Det ar annu oklart om han kommer att utvisas till USA.

Enligt brittisk lag och internationella konventioner far ingen utlamning ske om orsaken ar politisk.
Darfor har t ex den legendariske gravande tyske journalisten Giinter Wallraff med kraft vant sig mot
att Julian Assange ska utlamnas till det land han avslojat for krigsforbrytelser.

Nyligen kravde ocksa ett 20-tal av varldens ledande pressfrihets- och manniskora'ttsorganisationer
som American Civil Liberties Union, Amnesty International, Human Rights Watch, PEN och
Reportrar utan granser, i ett uttalande att president Biden ska slappa kravet pa bans utlamnande till
USA och lagga ner atalet.

Julian Assange, Edward Snowden och visselblasaren Chelsea Manning avslojade genom Wikileaks
de grovsta krigsbrotten i modern tid, mitt under USA:s och Natos krig i Afghanistan och Irak. Om
Julian Assange skulle utlamnas till och domas i det land som ar ansvarigt for krigsbrotten, skulle en
ny och farlig internationell standard etableras. I praktiken skulle det innebara att en stormakt som
saknar all legitim jurisdiktion over en utlandsk journalist, kan straffa denne om man ar missnojd
med hans journalistik. Det skulle skapa ett prejudikat som aven andra stormakter kan anvanda for
att stoppa kritisk journalistik i hela varlden. Fallet Julian Assange skulle da oppna ett nytt, dystert
kapitel i den globala pressfrihetens historia. Det vore ett forodande slag mot press- och
yttrandefriheten.

Sverige har ett eget ansvar for hotet mot pressfriheten och mot Julian Assange. Genom att halla tre
forundersokningar oppna under nio ar har svenskt rattsvasende bidragit till att Julian Assange hallits
frihetsberovad utan dom i snart 10 ar. FN:s rapportor for manskliga rattigheter Nils Melzer, liksom
DN:s tidigare chefredaktor Arne Ruth har ocksa forgaves avkravt UD ett svar pa en begaran om att
Sveriges roll i fallet ska utredas.



Media tiger a'ven om den nyligen avslqjade skandalen med USA:s ljugande kronvittne i en
kommande rattegang i USA mot Julian Assange.

Islannngen Sigurdur Ingi Thordarson, lognare, skurk, pedofil och sociopat, rekryterades av FBI for
att med logner sa'tta dit Julian Assange i en kommande rattegang i USA.
Nyligen avslojade Thordarson i en lang intervju med den islandska tidskriften Stundin att han skulle
ljuga i rattegangen. I gengald skulle Thorvaldson atnjuta straffrihet. Inga braskande rubriker. Istallet
utbreder sig overvagande skamlig medial tystnad. Saval journalister som politiker tiger i det Sverige
som sager sig hedra folkratten.

Den mycket allvarliga fragan om gransen mellan den journalistiska ratten att gra'va fram sanningen
och spioneri, suddas ut. USA forbereder en ren spionrattegang mot Assange, ett hot mot alia
journalister och oss alia.
Har vara journalister redan skramts till tystnad?
Vi kraver att de falska atalspunkterna mot Julian Assange laggs ner och att han darfor inte utlamnas
till USA utan omedelbart forsatts pa fri fot.

Forovarna av krigsbrott gar fria. Julian Assange som avslojade dem, sitter fangslad!

Journalister, sta upp for er heder!
Forsvara yttrande-och tryckfriheten!
Forsvara var ra'tt att veta!
Utvisa inte Julian Assange till USA!
Frige Julian Assange NU!

Kontakt: support.julianassange(g)protonmail.com
Foto: 26 September 2019 nar John Shipton, Julians pappa, deltog i Stockholm
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