PARLAR PER ASSANGE
Declaració de periodistes internacionals
en defensa de Julian Assange
Els periodistes mundials fan una crida als companys de tot el món perquè signin un comunicat
demanant l'alliberament immediat de Julian Assange.
Benvolguts amics i companys de feina,
Julian Assange, editor de Wikileaks, ha estat acusat en virtut de l’acte d’espionatge dels Estats
Units per haver publicat els diaris de guerra de l’Afganistan i l’Iraq i els cables d’ambaixada dels
Estats Units, documents importants que molts de nosaltres d'arreu del món hem fet servir i hem
ajudat a difondre.
Això suposa un precedent extremadament perillós per als i les periodistes, les organitzacions de
mitjans i la llibertat de premsa. No volem callar en aquest moment.
Convidem tots els i les periodistes i persones que ocupen tasques relacionades amb el periodisme
a formar part d'aquesta declaració global en defensa de Julian Assange. Llegiu la declaració, que
explica per què hem de parlar. El podeu llegir i signar aquí.
La declaració inclou una cita del ponent especial de les Nacions Unides sobre la tortura, Nils
Melzer, que va investigar el cas: « Al final, vaig adonar-me que m'havia encegat la propaganda i
que Assange havia estat difamat sistemàticament per desviar l'atenció dels delictes que havia
denunciat. Una vegada deshumanitzat mitjançant l'aïllament, les burles i la humiliació, com les
bruixes a les quals cremem a la foguera, era fàcil despullar-lo dels seus drets més fonamentals
sense provocar la còlera de l'opinió pública mundial. És així com, per la porta posterior de la
nostra complaença, s'estableix un precedent legal que, en el futur, podria aplicar-se, i serà aplicat,
també a les revelacions que publiquin 'The Guardian', 'The New York Times' i ABC News "
Si us plau, uniu-vos a nosaltres.

Periodistes alcen la veu en defensa
de Julian Assange
https://speak-up-for-assange.org

Julian Assange, el fundador i editor de Wikileaks, es troba detingut a la presó d'alta seguretat de
Belmarsh, al Regne Unit, i s'enfronta a l'extradició als Estats Units i a un procés penal en virtut de
la Llei d'Espionatge. Assange corre el risc de ser condemnat a 175 anys de presó pel seu paper
en la publicació de les filtracions de documents militars estatunidencs de l'Afganistan i l'Iraq i
cables diplomàtics del Departament d'Estat dels EUA. Els Diaris de la guerra van demostrar que el
Govern dels Estats Units havia enganyat l'opinió pública sobre les seves activitats a l'Afganistan i
l'Iraq i havia comès crims de guerra. Wikileaks es va associar amb un gran nombre de mitjans de
comunicació de tot el món que van reeditar els Diaris de la guerra i els cables diplomàtics. Les
accions legals en marxa contra Assange estableixen un precedent extremadament perillós per a
periodistes i mitjans de comunicació i per a la llibertat de premsa.
Nosaltres, periodistes i organitzacions periodístiques d'arreu del món, expressem la nostra
profunda preocupació pel benestar d'Assange, per la seva detenció continuada i per les
draconianes acusacions d'espionatge en contra seva.
Aquest cas se situa en el nucli del principi de la llibertat d'expressió. Si el Govern dels Estats Units
pot processar Julian Assange per publicar documents classificats, obrirà el camí perquè els
governs enjudiciïn periodistes en qualsevol lloc del món, la qual cosa establiria un perillós
precedent per a la llibertat de premsa a nivell mundial. Acusar d'espionatge els qui publiquen
materials proporcionats per filtradors és també una novetat que hauria d'encendre les alarmes de
tots els i les periodistes i mitjans de comunicació.
En una democràcia, s'ha de poder revelar crims de guerra i casos de tortura i abús sense haver
d'anar a la presó. Aquest és, precisament, el paper de la premsa en una democràcia. A partir del
moment en què els governs tenen la capacitat d'utilitzar les lleis d'espionatge contra periodistes i
mitjans de comunicació, aquests es veuen privats de la seva forma tradicional i més important de
defensar-se –d'actuar en interès públic–, que la Llei d'Espionatge no permet exercir.
Abans de ser traslladat a la presó de Belmarsh, Assange va passar més d'un any en arrest
domiciliari i set a l'ambaixada de l'Equador a Londres, on se li havia concedit asil polític. En tot
aquest temps va patir greus violacions dels seus drets humans, incloent l'espionatge de les seves
converses, protegides pel secret professional, per part d'organitzacions a les ordres directes
d'agències estatunidenques. Els periodistes que li visitaven van ser sotmesos a vigilància
constant. Se li va restringir l'accés a la defensa legal i a atenció mèdica, i se li va privar de rebre la
llum del sol i fer exercici físic. A l'abril de 2019, el Govern de Lenín Moreno va permetre a agents
de policia del Regne Unit entrar a l'ambaixada i detenir Assange. Des de llavors es troba en
aïllament durant 23 hores al dia i, segons els qui l'han pogut visitar, està «fortament medicat». La
seva salut mental i física s'ha deteriorat greument.
Ja el 2015 el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU (ACNUDH) va dictaminar que
Assange havia estat detingut de manera arbitrària i privat de la seva llibertat, i va exigir el seu
alliberament i indemnització. El maig de 2019, el ACNUDH va reiterar la seva preocupació i va
demanar que se li retornés la seva llibertat personal.

Fem responsables als governs dels Estats Units, Regne Unit, l'Equador i Suècia de la violació de
drets humans que ha sofert el senyor Assange.
Julian Assange ha fet una destacada contribució al periodisme d'interès públic, la transparència i
la responsabilitat governamental a tot el món. Ha estat assenyalat i processat per publicar
informació que mai hauria d'haver-se ocultat a l'opinió pública. El seu treball va ser reconegut en
2011 pel Premi Walkley per Contribució Destacada al Periodisme, el Premi Martha Gellhorn de
Periodisme, el Premi Índex de Censura, el New Media Award de The Economist, el New Media
Award d'Amnistia Internacional, i el Premi Gavin MacFayden de 2019, entre molts altres. Wikileaks
també va ser nominat el 2015 per al Premi Mandela de l'ONU i set vegades per al Premi Nobel de
la Pau (de 2010 a 2015 i el 2019).
La informació sobre abusos i delictes proporcionada per Assange té una importància històrica,
com també l'han tingut les contribucions d'informants com Edward Snowden, Chelsea Manning i
Reality Winner, que en l'actualitat es troben en l'exili o a la presó. Tots ells han sofert implacables
campanyes de difamació endegades pels seus adversaris, les quals sovint han conduït a la
publicació d'informacions periodístiques errònies i a l'absència d'atenció i cobertura mediàtica
sobre la seva difícil situació. La vulneració sistemàtica dels drets de Julian Assange durant els
últims nou anys ha cridat l'atenció i activat les protestes del Comitè per a la Protecció dels
Periodistes (CPJ), la Federació Internacional de Periodistes (FIP) i les principals organitzacions de
drets humans. No obstant això, en el debat públic s'ha produït una normalització maliciosa de com
ha estat tractat.
El relator especial de l'ONU per a la tortura, Nils Melzer, va investigar el cas i va escriure el juny
de 2019:
«Al final, vaig adonar-me que m'havia encegat la propaganda i que Assange havia estat difamat
sistemàticament per desviar l'atenció dels delictes que havia denunciat. Una vegada
deshumanitzat mitjançant l'aïllament, les burles i la humiliació, com les bruixes a les quals cremem
a la foguera, era fàcil despullar-lo dels seus drets més fonamentals sense provocar la còlera de
l'opinió pública mundial. És així com, per la porta posterior de la nostra complaença, s'estableix un
precedent legal que, en el futur, podria aplicar-se, i serà aplicat, també a les revelacions que
publiquin 'The Guardian', 'The New York Times' i ABC News».
«Mostrant una actitud de complaença, en el millor dels casos, i de complicitat, en el pitjor, els
governs de Suècia, l'Equador, Regne Unit i els Estats Units han creat una atmosfera d'impunitat,
encoratjant la denigració i l'abús il·limitats de Julian Assange. En 20 anys de treball amb víctimes
de guerra, violència i persecució política, no he vist mai un grup d'Estats democràtics confabulantse per a aïllar, demonitzar i abusar deliberadament d'un sol individu durant tant de temps i amb
tan poca consideració per la dignitat humana i l'estat de dret».
El novembre de 2019, Melzer va recomanar que es frenés l'extradició de Assange als Estats Units
i se li posés en llibertat de manera immediata. “Segueix arrestat en condicions opressives
d'aïllament i vigilància, no justificades pel seu estatus de detingut (…) La constant exposició de
Assange a l'arbitrarietat i l'abús pot acabar costant-li la vida en poc temps”, va assenyalar llavors.
En 1898 l'escriptor francès Émile Zola va escriure la carta oberta J’accuse…! (Jo acuso) per cridar
l'atenció sobre la injusta sentència a cadena perpètua per espionatge d'un oficial anomenat Alfred
Dreyfus. La postura de Zola està en els llibres d'història i, encara avui, és el nostre deure
combatre els errors judicials i demanar responsabilitats als poderosos. Aquest deure és més
necessari que mai, quan Julian Assange està sent tractat injustament pels governs i s'enfronta a
17 acusaciones (1) conforme a la Llei d'Espionatge dels Estats Units, una legislació que també es
remunta a més de 100 anys enrere.
Com a periodistes i organitzacions de periodistes que creuen en els drets humans, la llibertat
d'informació i el dret del públic a saber, exigim l'alliberament immediat de Julian Assange.

Instem als nostres governs, a tots els organismes nacionals i internacionals i als i les
nostres col·legues periodistes a posar fi a la campanya legal empresa contra ell pel delicte de
revelar crims de guerra.
Instem als i les nostres col·legues periodistes a informar fidelment l'opinió pública sobre
aquesta violació dels drets fonamentals.
Instem a tots els i les periodistes a alçar la veu en defensa de Julian Assange en aquest
moment crític.

Els temps perillosos exigeixen un periodisme valent.

(1) Hi ha una acusació addicional en virtut d'una segona llei, per la qual cosa els càrrecs contra Assange
són 18 en total.

