Συμπαράσταση της ΕΣΗΕΑ στην
Ένωση Βρετανών Δημοσιογράφων
για τον κίνδυνο έκδοσης του
Τζούλιαν Ασάνζ
Επιστολή συμπαράστασης προς την Γενική Γραμματέα της Εθνικής
Ένωσης Δημοσιογράφων του Ηνωμένου Βασιλείου κυρία Michelle
Stanistreet απηύθυνε στις 13 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που
ενέχει η πιθανή έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στην άσκηση της
δημοσιογραφίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ΕΣΗΕΑ ενώνει τη φωνή της με όλες τις δημοσιογραφικές Ενώσεις
που μάχονται υπέρ της ελευθερίας του Τύπου, για τη στήριξη του
Τζούλιαν Ασάνζ, ενόψει της απόφασης του βρετανικού
δικαστηρίου, που αναμένεται να εκδοθεί στις 4 Ιανουαρίου 2021.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς την Γεν. Γραμματέα της
Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το
εξής:
«Προς την
κυρία Michelle Stanistreet
Γενική Γραμματέα
Εθνική Ενωση Δημοσιογράφων Η.Β.

Κοινοποίηση:Ricardo Gutierrez, Γενικό Γραμματέα ΕΟΔ
Anthony Bellanger, Γενικό Γραμματέα
ΔΟΔ
Paul Murphy, ΜΕΑΑ

Αυστραλίας

Αγαπητή Michelle,
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το ζητήματα που θέτεις στην επιστολή
σου της 6η Νοεμβρίου, για την τύχη του Τζούλιαν Ασάνζ και το
σοβαρό κίνδυνο που ενέχει η πιθανή έκδοσή του στην άσκηση της
δημοσιογραφίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Ενωσή μας στήριξε το επείγον ψήφισμα του 30 ου Παγκόσμιου
Συνέδριου ΔΟΔ το 2019 στην Τύνιδα ‘Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά
Τζούλιαν Ασάνζ’, αποδεχόμενη την κρισιμότητα της υπόθεσης.
Οπως και στο παρελθόν έχουμε εκφράσει την αλληλεγγύη μας
στην Εθνική Ενωση Δημοσιογράφων και στην Ενωση ΜΕΑΑ της
Αυστραλίας και τώρα συμμεριζόμαστε την ανησυχία σας, για τις
σοβαρές επιπτώσεις της υγείας του Τζούλιαν Ασάνζ. Ιδιαίτερα
μετά την έκθεση του Nils Melzer Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων
Εθνών για τα βασανιστήρια, με την οποία καταγγέλλει την ύπαρξη
«αδιάσειστων στοιχείων για τα ψυχολογικά βασανιστήρια που
υπέστη».
Η ανησυχία μας ενισχύεται λόγω του εγκλεισμού του Τζούλιαν
Ασάνζ στη φυλακή κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως και οι
βαρύτατες κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί. Την περασμένη
άνοιξη συνελήφθη από την αστυνομία στο Λονδίνο, για παραβίαση
των όρων φυλάκισης
μετά την καταδίκη για ηλεκτρονικές
υποκλοπές το 2012, όταν κατέφυγε στην Πρεσβεία του Ισημερινού.
Αργότερα τον περασμένο Μάιο, το κατηγορητήριο διευρύνθηκε με
17 επιπλέον κατηγορίες για παραβιάσεις του νόμου περί
κατασκοπείας των ΗΠΑ, με ποινή φυλάκισης 175 ετών.
Τώρα στην περίπτωση του Τζούλιαν Ασάνζ που διώκεται για
αποκαλύψεις των εγκλημάτων πολέμου των ένοπλων δυνάμεων των
ΗΠΑ στο Ιράκ και την καταγραφή των γεγονότων στα Ημερολόγια
Πολέμου στο Αφγανιστάν, η δικαιοσύνη καλείται να απαντήσει
στην παγκόσμια επαγγελματική δημοσιογραφία που δημοσιοποιώντας
‘ευαίσθητες πληροφορίες’ προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον των

πολιτών.
Όπως μας πληροφορείς, η απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου
που αναμένεται την 4 Ιανουαρίου 2021, ενδέχεται να αποτελέσει
εφαλτήριο μεγάλων προκλήσεων, για την ερευνητική δημοσιογραφία
στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Όμως τίθεται και ένα
ακόμη ερώτημα, ποιά θα είναι η τύχη όλων των δημοσιογράφων που
διέδωσαν τις πληροφορίες, που τώρα βαρύνουν τον Τζούλιαν Ασάνζ
και ζητείται η έκδοσή του στις ΗΠΑ.
Εμείς στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την απόφαση της
δικαιοσύνης είμαστε αλληλέγγυοι στο κάλεσμα της Εθνικής Ενωσης
Δημοσιογράφων Η.Β. προς όλες τις δημοσιογραφικές Ενώσεις, να
στηρίξουν τον Τζούλιαν Ασάνζ, μαχόμενες για την ελευθερία του
Τύπου.
Για αυτό το σκοπό θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να μας
ενημερώνεις διαρκώς για τις δράσεις που προγραμματίζετε, ώστε
να παρεμβαίνουμε, να ενημερώνουμε τα μέλη μας και όταν
χρειαστεί να εκδίδουμε σχετικές ανακοινώσεις και να στηρίζουμε
ψηφίσματα .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
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