Zal Julian Assange toch aan Amerika worden uitgeleverd?
Dinsdag, 30 oktober 2018 09:07

De situatie rondom Wikileaks voorman Julian Assange in de ambassade van Ecuador in
Londen wordt steeds nijpender.
Hij heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen de overheid van Ecuador omdat deze hem
zijn fundamentele mensenrechten heeft afgenomen en Ecuador op hun beurt staat onder
steeds grotere druk van Amerika om hem uit te leveren.

Het goede nieuws is dat Julian Assange nog in leven schijnt te zijn, want hij heeft vanuit de
ambassade van Ecuador via een zogenaamde teleconferentie contact gehad met de rechtbank
in Quito, Ecuador.
De advocaten van Julian hadden daar een rechtszaak aangespannen om de condities zoals die
hem nu zijn opgelegd door Ecuador aan te vechten. Volgens een bericht op Reuters is Julian
bang dat zijn asiel door Ecuador zal worden ingetrokken en dat zij hem aan Amerika zullen
uitleveren.
Eerder in de week schijnt hij gezegd te hebben het niet erg te vinden om zichzelf over te geven
aan de Britten, op voorwaarde dat deze hem niet aan Amerika of een ander land zouden
uitleveren.
Volgens de overheid van Ecuador hebben zij geen verzoeken tot uitlevering van Assange
ontvangen en dat hij ten hoogste zes maanden gevangenisstraf zou krijgen in Engeland voor
het verbreken van de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating. Volgens de advocaten
moet dit schriftelijk worden bevestigd door de Britse overheid, voordat het als optie kan worden
overwogen.
In de zaak die Assange nu bij de rechter in Quito heeft aangespannen vecht hij de voorwaarden
van zijn asiel aan. Hij is van mening dat de overheid van Ecuador hem zijn zijn fundamentele
rechten en vrijheden heeft afgepakt. Zo werd hij begin 2018 afgesneden van internet en zou dit
enkele weken geleden gedeeltelijk worden hersteld. Echter, als je kijkt op het Twitter account
van Assange, dan zie je daar nog steeds geen teken van leven.
Vorige week werd Ecuador door Amerikaanse politici stevig onder druk gezet om hem alsnog
uit te leveren aan Amerika. Zij noemen hem een gevaarlijke crimineel en een bedreiging voor
de wereldwijde veiligheid. De enige geschikte plaats voor deze "crimineel" zou volgens hen zijn,
in het beklaagdenbankje voor een Amerikaanse rechter.
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De president van Ecuador, Moreno, heeft al diverse keren aangegeven dat hij Assange liever
kwijt dan rijk is en er geen moeite mee te hebben om hem te laten gaan als de Britse
autoriteiten zijn veiligheid zouden kunnen garanderen.
Het begint steeds meer mensen op te vallen dat de Amerikaanse president Donald Trump
opvallend stil is over Julian Assange. Eerder schreven wij
daar het volgende over.
De situatie is veranderd en zoals we eerder schreven was Assange heel handig en nuttig voor
Donald Trump tijdens diens verkiezingscampagne, maar daarna had hij geen waarde meer voor
Trump en deze liet hem dan ook vallen als een baksteen:

Zowel Trump als zijn nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken en ex hoofd van de CIA, Mike
Pompeo, willen dat Assange wordt uitgeleverd aan Amerika, waar hij terecht moet staan en
waarna hij waarschijnlijk geëxecuteerd zal worden als spion.

De huidige Minister van Justitie, Jeff Sessions, roept luidkeels dat het vervolgen van Assange
een prioriteit is voor Amerika, terwijl Assange door Pompeo "een vijandige veiligheidsdienst"
wordt genoemd.

Amerika leunt zwaar op Ecuador en zoals we gezien hebben is de nieuwe president van dat
land, Moreno, Assange liever kwijt dan rijk. Hij noemt hem een geërfd probleem en als hij zijn
kans schoon ziet om Assange voor de leeuwen te gooien zonder dat hij de halve wereld over
zich heen krijgt, zal hij dit niet laten.
De rechtszaak in Quito zal waarschijnlijk niet veel goeds brengen voor Julian. Je krijgt al
een aardige indicatie als je ziet wat er in de mainstream media staat:
Assange legde maandag telefonisch een verklaring af tijdens de eerste hoorzitting van die
zaak in Quito in Ecuador. Hij beweerde dat president Lenin Moreno al heeft besloten zijn asiel
te beëindigen, al zou het bevel daartoe nog niet zijn gegeven.
De opmerkingen over wat Ecuador volgens WikiLeaks van plan is met hem, gingen niet over
het onderwerp van de zaak die maandag diende. De organisatie werd dan ook op de vingers
getikt vanwege het maken van politieke statements. Journalisten kregen te horen dat ze niets
met deze opmerkingen mochten doen.
Tot nu toe overlegde Ecuador daarom regelmatig met de Britse autoriteiten. Vorige week liet
Ecuador weten niet langer bij de Britse regering te bemiddelen ten gunste van de
WikiLeaks-oprichter.
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Alles wijst erop dat er binnenkort "iets" zal gebeuren met Julian Assange en met de ervaringen
tot nu toe met de nieuwe regering van Ecuador belooft dat weinig goeds voor Julian Assange.
Het zal dan ook niemand verbazen dat inmiddels bekend is geworden dat de rechtbank de
aanklacht van Assange heeft verworpen en Ecuador doet nu publiekelijk aan damage control,
door te zeggen dat Assange zolang hij wil mag blijven in de ambassade, maar dat hij zich wel
aan de regels moet houden. De aantijgingen van Assange dat ze hem willen uitleveren, worden
afgedaan als laster.
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