Julian Assange heel binnenkort ambassade uitgezet (Update+video)
Zaterdag, 06 april 2019 17:11

Er was natuurlijk al langer sprake van dat de nieuwe regering van Ecuador klokkenluider
Julian Assange liever kwijt dan rijk is sinds president Correa Assange asiel verleende in hun
ambassade in Londen.
Echter, nu schijnt het nog een kwestie van uren of dagen te zijn voordat hij de Ecuadoraanse
ambassade uit wordt gezet en dus als gevolg daarvan gearresteerd door Engeland.

Update: 6 april 2019
Het schijnt dat Ecuador toch enigszins is terug gekomen op haar eerdere besluit om Julian
Assange uit haar ambassade in Londen te verwijderen zodat deze kon worden gearresteerd en
uitgeleverd aan Amerika.
De complete wereldpers had zich zo ongeveer verzameld bij de ambassade in Londen en zel
fs de VN ging zich ermee bemoeien
en dreigde een volledig onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in Londen.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Ecuador kwam dan ook al snel met een verklaring
dat ze helemaal geen overeenkomst met Engeland hadden gesloten en dat ze helemaal niet
van plan zijn om Assange uit de ambassade te zetten en noemde hem vervolgens
"ondankbaar".
Helaas voor Ecuador liegen overheden zoveel dat er bijna geen mensen meer zijn die hen
vertrouwen en daarom was het vandaag ook nog steeds druk bij de ambassade door mensen
die protesteerden tegen de gang van zaken en de welbekende gele hesjes.

Origineel artkel: 5 april 2019
We staan zo te zien op het punt om één van de grootste misdaden van onze tijd mee te maken
en dat is de arrestatie van Julian Assange.
Volgens een door Wikileaks uitgezonden noodbericht is er overeenstemming tussen de
regering van Ecuador en Engeland over de uitzetting van Assange met daarop volgend de
arrestatie door Engeland. (En daarna ongetwijfeld uitlevering aan Amerika, waar hij de
doodstraf kan krijgen).
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Het begon allemaal onlangs met een anoniem dossier dat in handen werd gespeeld van de
Ecuadoraanse parlementariër Ronny Aleaga. In dat dossier, dat inmiddels bekendstaat als de
INA papers
, wordt de huidige president van Ecuador, Lenin Moreno, in verband gebracht met offshore
bedrijven en corruptie.
Het gaat om het offshorebedrijf Recorsa, waar door een groot Chinees bedrijf, Sinohydro, een
bedrag van 18 miljoen dollar was gestort. Synohydro is het bedrijf dat de Coca Coda
hydro-elektrische dam
in Ecuador heeft gebouwd.
Recorsa wordt gelinkt aan de Ecuadoraanse zakenman Conto Martinez die het ontvangen
geld in Recorso heeft verdeeld onder een tiental offshore bedrijven in Panama, waaronder INA
Investment Corp, waarvan de werkelijke eigenaar Edwin Moreno is, de broer van de president.
Dit bericht werd ook door Wikileaks de wereld in gestuurd via een Tweet met daarbij de
opmerking dat er inmiddels een onderzoek is gestart naar Moreno en dat feit wordt nu door
diezelfde Moreno gebruikt om Assange de ambassade uit te krijgen.
De Tweet werd door Wikileaks op 26 maart verstuurd en op 28 maart kwam het antwoord van
de regering van Ecuador:
De Minister van Communicatie, Andrés Michelena, vertelde CNN dat de INA papers onderdeel
vormen van een plot, beraamd door Julian Assange, de president van Venezuela, Nicolas
Maduro, en de voormalige president van Ecuador, Rafaël Correa.
De INA papers zijn klaarblijkelijk boven water gekomen doordat de IPhone van Moreno was
gehackt en ook zijn Whatsapp en Gmail account. Volgens Minister Michelena is Assange de
hacker voor Correa.
President Moreno ondertussen loopt nu te blaten dat Assange de voorwaarden van asiel heeft
geschonden en dat hij heel binnenkort een besluit zal nemen over zijn lot.
Of Assange daadwerkelijk heel binnenkort de ambassade zal worden uitgezet weten we niet,
maar RT heeft in ieder geval een livestream opgezet buiten de ambassade.
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