Η υπουργός Εσωτερικών του
Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε
την έκδοση του Assange στις
ΗΠΑ
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Επαίσχυντη χαρακτήρισαν η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων την απόφαση έκδοσης στις ΗΠΑ του ιδρυτή του
Wikileaks Julian Assange που αποφάσισε η υπουργός Εσωτερικών
του Ηνωμένου Βασιλείου Priti Patel.
Όπως τονίζουν οι διεθνείς ομοσπονδίες των δημοσιογράφων
το
γεγονός αυτό προκαλεί «ένα τρομερό προηγούμενο για όλους
εκείνους που καθημερινά αγωνίζονται να πουν την αλήθεια».
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΟΔ:
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ηνωμένο Βασίλειο: Η υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την έκδοση
του Assange στις ΗΠΑ
Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Priti Patel
αποδέχθηκε το αίτημα της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εκδώσει τον
ιδρυτή του Wikileaks Julian Assange, γεγονός που η Διεθνής και
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ/ΕΟΔ) καταδίκασαν ως
επαίσχυντη απόφαση που θέτει «ένα τρομερό προηγούμενο για
όλους εκείνους που καθημερινά αγωνίζονται να πουν την
αλήθεια”.
Στις 17 Ιουνίου, παρά το γεγονός ότι η ΔΟΔ και
τα Μέσα Ενημέρωσης κάλεσαν την κυβέρνηση να απορρίψει το
αίτημα έκδοσης, η υπουργός Εσωτερικών έδωσε το πράσινο φως,
αγνοώντας τις εκκλήσεις για την προστασία της ελευθερίας του
Τύπου.

Επί του παρόντος, ο Assange αγωνίζεται ώστε να
μην εκδοθεί στις ΗΠΑ και αντιμετωπίσει τις εις βάρος του
κατηγορίες, κυρίως για κατασκοπεία, που σχετίζονται με τη
διαρροή και τη δημοσίευση ημερολογίων του πολέμου στο
Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Στις ΗΠΑ, ο Julian Assange θα δικαστεί για 17
κατηγορίες υπό τον Νόμο περί Κατασκοπείας και για μία
κατηγορία υπό τον Νόμο περί Ηλεκτρονικής Απάτης και
Κατάχρησης, που συνολικά θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε
φυλάκιση έως και 175 ετών. Είναι πολύ πιθανό να κρατηθεί εκεί
σε συνθήκες απομόνωσης, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης
των ΗΠΑ για το αντίθετο, γεγονός που θα επέφερε σημαντική
αύξηση των πιθανοτήτων ενδεχόμενης αυτοκτονίας του.
Ο Assange κρατείται ήδη στη φυλακή Belmarsh στο
Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από τρία χρόνια, παρά τους
κινδύνους που εγκυμονεί η κράτηση αυτή για την ψυχική και
σωματική του υγεία.
Τον Μάρτιο, το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να
εξετάσει την αίτηση αναίρεσης που υπέβαλε ο Assange κατά της
απόφασης του Εφετείου, η οποία ανέτρεψε την απόφαση του
Περιφερειακού Δικαστηρίου που απαγόρευε την έκδοσή του για
λόγους ψυχικής υγείας. Στη συνέχεια, η υπόθεση παραπέμφθηκε
στην Υπουργό Εσωτερικών.
Η ΔΟΔ και η ΕΟΔ ανησυχούν ότι αυτή η απόφαση
δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα μπορούσε να
ισχύσει για οποιοδήποτε Μέσο Ενημέρωσης δημοσιεύει θέματα που
βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει ή για
οποιονδήποτε δημοσιογράφο, εκδότη ή πηγή, οπουδήποτε στον
κόσμο.
Η ΔΟΔ κατήγγειλε, επίσης, ενδεχόμενο έλλειμμα
δικαιοσύνης στη μελλοντική νομική διαδικασία, καθώς ο Assange
δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί επαρκώς τον εαυτό του στα
δικαστήρια των ΗΠΑ, καθόσον οι υποθέσεις που εμπίπτουν στον

Νόμο περί Κατασκοπείας
συμφέροντος.

στερούνται

υπεράσπισης

δημοσίου

Η Πρόεδρος της ΕΟΔ Maja Sever δήλωσε: “Αυτή η
απόφαση, που ντροπιάζει τη βρετανική κυβέρνηση, θα
ευχαριστήσει τους αυταρχικούς και τους εχθρούς της ελευθερίας
του Τύπου. Θέτει υπό αμφισβήτηση την ελευθερία των
δημοσιογράφων να κάνουν τα ισχυρά κράτη να λογοδοτούν. Θα
αρκεί η απόφαση αυτή ώστε να κατηγορούνται οι δημοσιογράφοι
που αποκαλύπτουν εγκλήματα πολέμου ή διαφθορά για κατασκοπεία,
προκειμένου να εκδοθούν ως υπόδικοι. Αυτό είναι πραγματικό
σκάνδαλο».
Η Πρόεδρος της ΔΟΔ Dominique Pradalié δήλωσε:
“Η απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου να
επιτρέψει την έκδοση του Julian Assange είναι εκδικητική και
αποτελεί πραγματικό πλήγμα για την ελευθερία των Μέσων
Ενημέρωσης. Ο Assange απλώς αποκάλυψε ζητήματα που ήταν προς
το δημόσιο συμφέρον και η αποτυχία της Priti Patel να το
αναγνωρίσει αυτό είναι επαίσχυντη και δημιουργεί τρομερό
προηγούμενο για όλους εκείνους που καθημερινά παλεύουν να πουν
την αλήθεια. Προσβλέπουμε σε μια επιτυχή προσφυγή κατά της
απόφασης αυτής. Όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να υποστηρίξουν
τον Julian Assange, ο οποίος τους έδωσε τη δυνατότητα να
αποκαλύψουν εγκλήματα πολέμου του αμερικανικού στρατού στο
Ιράκ και το Αφγανιστάν».
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