Udtalelse om forsøget på at
dræbe Julian Assange
At dræbe vidnet til en forbrydelse er den ultimative
‘forhindring af retfærdigheden’, og nu begås netop dette på
britisk jord i samarbejde med amerikanske embedsmænd. Der er
en person i live, der er i besiddelse af midlerne til hurtigt
at gøre en ende på hele løgnen om ‘Russiagate’, et fupnummer,
der først og fremmest forøves af britiske efterretningsfolk og
de britisk infiltrerede og kontrollerede elementer i det
amerikanske efterretningssamfund. Denne er Julian Assange.
Assange modtog de lækkede DNC- og John Podesta-filer, som John
Brennan og venner hævder blev hacket af russerne og
overleveret til WikiLeaks i et forsøg på at blande sig i
valget i USA til fordel for Donald Trump. ‘Veterans
Intelligence
Professionals
for
Sanity’
påviste
kriminalteknisk, at filerne fra DNC blev lækket – og ikke
hacket over internettet af russerne – som Robert Mueller
hævdede.
Julian Assange har gentagne gange sagt, at han modtog lækkede
filer, og at disse filer ikke involverede russiske
statsaktører. Han tilbød at fremlægge sine beviser for
kongresmedlem Dana Rohrabacher, og Rohrabacher delte dette
tilbud med præsident Trump, tillige med Assanges benægtelse af
at dokumenterne kom fra en russisk kilde. Dokumenterne beskrev
i detaljer Hillary Clintons underdanighed over for Wall
Street, alle former for dårlige gerninger begået af Clintonfonden samt den Demokratiske Nationalkomités valgsvindel imod
Bernie Sanders i de demokratiske primærvalg i 2016. Deres
rigtighed er aldrig blevet bestridt. Assange tilbød også at
fremlægge sine beviser for det amerikanske justitsministerium,
og forhandlinger var aktivt i gang, da Senatets
efterretningskomités ”fodsoldat”, Mark Warner, afbrød dem.
Assange holdes for tiden indespærret i Londons Belmarsh-

fængsel, Hendes Majestæts fangehul for de farligste kriminelle
i Storbritannien. Han tilbageholdes på en amerikansk anklage
om sammensværgelse med Chelsea Manning vedrørende hendes
afsløring af pinlige amerikanske militærdokumenter helt
tilbage i 2010. Anklagen har været under udarbejdelse siden
2017, lige efter samtalerne mellem Assange og Rohrabacher, og
blev forelagt en amerikansk storjury umiddelbart efter at den
juridiske lejemorder Robert Mueller afsluttede sin fabrikerede
kampagne mod den amerikanske præsident i april 2019. Da
tiltalen blev rejst blev Assange trukket ud af den
ecuadorianske ambassade, hvor han var blevet tildelt asyl og
ført til Belmarsh for at afvente udlevering til USA. Nils
Melzer, FN’s ‘ordfører for tortur og anden grusom og
umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf’,
advarede den 1. november i en erklæring om Assanges tilstand:
“Medmindre Storbritannien hurtigst muligt ændrer kurs og
lindrer hans umenneskelige situation, kan Assanges fortsatte
udsættelse for vilkårlighed og misbrug snart ende med at koste
hans liv.”
Melzer mødtes med Assange den 9. maj, hvorefter han krævede
øjeblikkelige foranstaltninger til at beskytte Assanges
helbred og værdighed.
“På trods af den presserende medicinske hast af min appel og
alvorligheden af de rapporterede krænkelser har Storbritannien
ikke iværksat nogen foranstaltninger til efterforskning,
forebyggelse og klage, hvilket kræves i henhold til
international lov,” anklagede Melzer.
Assange “tilbageholdes fortsat under undertrykkende
omstændigheder med isolation og overvågning, hvilket er
uberettiget i betragtning af hans tilbageholdelsesstatus,”
sagde han. Melzer angreb også den amerikanske rolle: “Alt
imens den amerikanske regering anklager hr. Assange for at
offentliggøre
oplysninger
om
alvorlige
menneskerettighedskrænkelser, herunder tortur og drab,

fortsætter de [samme] embedsmænd, der er ansvarlige for disse
forbrydelser, med at nyde straffrihed.” Og “til trods for
kompleksiteten i sagen mod ham, ledet af verdens mest
magtfulde regering, er hr. Assanges adgang til juridisk
bistand og dokumenter alvorligt hindret.” Dette, sagde han,
havde effektivt undermineret “hans mest grundlæggende ret til
at forberede sit forsvar.”
Dette opråb fra FN-ordføreren pålægger alle FN-nationer
ansvaret for at gribe ind for at stoppe dette politiske
overgreb. De mennesker der har sat dette i gang må fyres eller
retsforfølges som led i John Durhams efterforskning. Dette er
en reel test for, om det amerikanske justitsministerium
[overhovedet] kan tillægge sig nogen grad af ære.
Den tidligere britiske ambassadør Craig Murray deltog ved
Assanges retsmøde den 21. oktober om udlevering. Murray skrev
i sin blog:
“Before I get on to the blatant lack of fair process, the
first thing I must note was Julian’s condition. I was badly
shocked by just how much weight my friend has lost, by the
speed his hair has receded and by the appearance of premature
and vastly accelerated ageing. He has a pronounced limp I have
never seen before. Since his arrest he has lost over 15 kg in
weight. But his physical appearance was not as shocking as his
mental deterioration. When asked to give his name and date of
birth, he struggled visibly over several seconds to recall
both.”
Høringen, sagde Murray, havde overbevist ham om FN’s ordfører
Melzers tidligere varsel om, at Assange blev tortureret. (se
Murrays beretning om høringen)
Vi opfordrer alle borgere i alle nationer til at deltage i den
internationale kampagne, der gennemføres af mange
organisationer for at bringe sandheden om denne forfærdelige
forbrydelse (begået af efterretningstjenester) frem i lyset,

og for at redde Assanges liv.

