Julian Assange mogelijk gekidnapped in Londen (video)
Maandag, 05 november 2018 15:30

Ongeveer een week geleden werd de oprichter van klokkenluiders website Wikileaks, Julian
Assange, wakker in de Ecuadoraanse ambassade in Londen omdat er pogingen tot inbraak
werden gedaan. Julian heeft hier al een jaar of 6 asiel.
De enige reden dat Assange op tijd wakker werd, is omdat een door hemzelf gemaakte
boobytrap zijn werk goed deed.

Er spelen zich de laatste tijd vreemde dingen af rondom de Ecuadoraanse ambassade en
Julian Assange. De regering van president Moreno wil het liefst zo snel mogelijk verlost worden
van het "probleem Assange" voornamelijk omdat ze een uiterst pro Amerikaanse koers varen.
Amerika dat nog altijd zit te azen op de uitlevering van Julian omdat ze hem waarschijnlijk willen
aanklagen voor zaken zoals spionage, hoewel hij zich daar nooit schulzig aan heeft gemaakt.
De enige misdaad die de Wikileaks oprichter heeft begaan is het publiceren van zaken die door
klokkenluiders bij de organisatie zijn aangeleverd.
Iets waar tot nu toe nog nooit iets over is bekendgemaakt, is dat er nu in Ecuador zelf
protestacties beginnen. Niet om Assange te steunen, maar om hem zijn Ecuadoraanse
nationaliteit af te pakken zodat men hem de ambassade uit kan kieperen en/of uitleveren aan
Amerika. De uitlevering van Ecuadoraanse staatsburgers is niet toegestaan. Naast deze
demonstranten waren er ook een aantal die het wel voor Assange opnamen.

Ondertussen gebeuren er vreemde dingen in/rond de Ecuadoraanse ambassade in Londen
waar Assange formeel nog steeds verblijft.
Zoals wij eerder schreven , diende er vorige week maandag een rechtszaak in Quito, de
hoofdstad van Ecuador. Deze zaak was aangespannen door de advocaten van Assange
vanwege zijn mensonterende toestand en de condities die hem door de overheid van Ecuador
worden opgelegd.
Assage zelf zou zelf op afstand ook getuigen in die zaak en in de nacht voorafgaand aan deze
rechtszaak wordt hij wakker door een poging tot inbraak aan de voorkant van de ambassade.
Het schijnt dat de inbrekers zijn afgeschrikt door een zelfgemaakte boobytrap van Julian
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Assange.
Er zou een poging tot inbraak zijn gedaan via één van de voorramen van de ambassade.
Normaal ziet de voorkant van de ambassade er als volgt uit.
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