Julian Assange heeft weer internet
Dinsdag, 16 oktober 2018 19:20

Julian Assange, de banneling in de ambassade van Ecuador in Londen, was sinds maart
dit jaar afgesneden van iedere communicatie met de buitenwereld.
Echter, onder druk van de VN heeft de president van Ecuador, Lenin Moreno, nu besloten
Assange weer de beschikking over internet te geven.

Toch wel een verrassende ontwikkeling rondom Julian Assange en zijn volledige isolement in
de ambassade van Ecuador in Londen.
In maart van dit jaar besloot de nieuwe regering van president Lenin Moreno dat Assange
niet langer gebruik mocht maken van internet en werden zijn bezoeken beperkt tot alleen die
van zijn juridische team.
Dit zou dan een strafmaatregel zijn omdat Assange zijn geschreven belofte van eind 2017 zou
hebben verbroken door politieke statements te maken.
Nu opeens komt het bericht dat de isolatie, in ieder geval gedeeltelijk, zal worden opgeheven
na een bezoek van twee vertegenwoordigers van de Verenigde Naties aan president Moreno
afgelopen vrijdag.
De VN had al eerder geoordeeld dat Assange onterecht vastzit in de Ecuadoraanse
ambassade.
Een bericht uit februari 2016:
Een panel van de Verenigde Naties stelt dat Wikileaks-oprichter Julian Assange zonder
wettelijke grond is gedetineerd en dat hij vrij moet zijn om te gaan waar hij wil.
Donderdag maakte de BBC al bekend dat het speciale VN-panel in het voordeel van Assange
zou besluiten over de zaak.
Naast de VN zijn er ook talloze mensenrechtenorganisaties bezig met de zaak Assange en
wordt er van alle kanten druk uitgeoefend op Ecuador.
Dit land zit echter nu in de tang, want sinds het aantreden van de nieuwe president heeft
Amerika zich weer daar binnen gewurmd en het land aan leningen geholpen die het anders niet
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zou hebben gekregen.
Voor wat, hoort wat en de prijs die Ecuador moet betalen is Assange. Vandaar dat Moreno
hem vergelijkt met een lastig steentje in je schoen en wil hij niets liever dan het probleem
oplossen. Alleen weet hij op dit moment waarschijnlijk ook niet hoe en zo wordt de druk op
Ecuador letterlijk van beide kanten opgevoerd.
Assange heeft wel te horen gekregen dat zijn herwonnen vrijheid niet betekent dat hij weer
politiek commentaar mag gaan leveren wat Ecuador in een lastig parket kan brengen, want dat
ze dan hem weer onmiddellijk zullen blokkeren.
Julian was altijd vrij actief op Twitter , maar op het moment van schrijven waren daar nog
geen nieuwe berichten te vinden.
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