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Het schokkende beeld van Julian Assange die de ambassade van Ecuador wordt uit
gesleurd is een teken van de tijd waarin wij leven.
Macht en geweld tegenover de waarheid; spierballen tegenover de wet en schandalig gedrag
tegenover moed.

Wat er afgelopen week gebeurde met Julian Assange is iets dat ons allemaal aangaat. Dat wil
zeggen, als je je mond open doet en de waarheid vertelt, hetzij in een krant, een website, een
video, een radio- of televisie-uitzending.
Nergens ben je meer veilig en nergens krijg je nog de bescherming waar je volgens de wet
recht op hebt.
Engeland heeft op grove wijze aangetoond hoever het bereid is om de wet te breken om een
journalist in handen te krijgen.
Julian Assange is een politieke vluchteling, beschermd door internationale wetgeving, geniet
asiel waar een strikt convenant van toepassing is wat ook door Groot Brittannië is ondertekend.
Dit alles is ook nog eens bevestigd door een comité van de Verenigde Naties (Working Party on
Arbitrary Detention).
Maar daar had Engeland deze week volkomen maling aan en stuurde haar gangsters de
ambassade van Ecuador in Londen binnen om Assange letterlijk naar buiten te sleuren. Dit in
opdracht van de regering van Trump die een deal heeft gesloten met de Judas van Zuid
Amerika, de Ecuadoraanse president Lenin Moreno.
Moet je voorstellen als hetzelfde zou gebeuren met Tony Blair. Dat deze in handboeien uit
zijn miljoenen kostende woning in Londen wordt gesleurd om overgebracht te worden naar Den
Haag om daar terecht te staan voor zijn oorlogsmisdaden. Volgens de bij de processen van
Neurenberg gehanteerde standaarden is hij verantwoordelijk voor de dood van miljoenen
Irakezen. De misdaad waar Assange schuldig aan is heet journalistiek. Het blootleggen van de
leugens en bedrog van de overheden en het brengen van de waarheid naar de burgers van
deze wereld.
Ondertussen is deze vreselijke misdadiger Assange overgebracht naar de Belmarsh
gevangenis in het oosten van Londen. Deze gevangenis heeft de bijnaam “Engelse Guatanamo
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Bay” en je vindt daar de ergste en meest gevaarlijke misdadigers.
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