
– Mange flere burde ha møtt opp for å 
vise sin støtte 

Fredsaktivisten Åse Møller-Hansen stod fremst på markeringen og holdt et bilde av Julian Assange. Foto: EMIL 
WEATHERHEAD BREISTEIN 
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Mandag ettermiddag arrangerte gatekunstnere i Bergen en støttemarkering for Julian Assange og ytringsfrihet. 
– Vi støtter dem som tørr å stå frem mot stormakter og si sin mening, sier den 
anonyme gatekunstneren «Bliss». 
Gatekunstmiljøet i Bergen arrangerte en støttedemonstrasjon for varslerne Edward 
Snowden, Julian Assange og Chelsea Manning. 
Mandag ettermiddag møtte et titalls mennesker opp fremfor biblioteket i Bergen. 
Stående på hver sin stol markerte de «Anything to say?», inspirert av den italienske 
kunstneren Davide Dormino sin installasjon. 
Arrangøren Spontaneous Art Collective med støtte fra Davide Dormino, AKI - 
Antikrigs-initiativet og Courage Foundation, håper å nå ut til folket. De ønsker å 
rette oppmerksomhet på pressefrihet. 
– Det foregår en kamp, som ikke folk flest ser. Mediedekningen er ensidig, mener 
kunstneren «Bliss». 



 
De fremmøtte stod stille på stoler i en halv time. Underveis sendte de en ropert 
rundt, og holdt små apeller. Foto: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN 
En av de fremmøtte var en 76 år gammel dame, som ikke ønsket navnet i avisen. 
Hun har fulgt Wikileaks-saken fra starten. 
– Norske medier er katastrofale. De er kontrollert av eierne sine, hevder hun. 
Helt tilfeldig 
Fremst sto tre personer med bilder av Snowden, Assange og Manning. 
– Det var tilfeldig at jeg kom fremst, helt tilfeldig! sier Kyrre Sørensen, som holdt 
bildet av Snowden. 
Han reagerer på måten Assange behandles på. 

– At han havner på isolat er en skam. Jeg trodde landene som gjorde dette 
hadde et bedre rettsvesen. Behandlingen er en skam!  



–  
Kyrre Sørensen, her med bilde av Edward Snowden. Foto: EMIL 
WEATHERHEAD BREISTEIN 
Åse Møller-Hansen holdt bildet av Assange. Hun ble med på arrangementet fordi 
hun er en fredsaktivist. 

– Mange konflikter er bygd på løgn. Vanlige journalister får ikke frem 
sannheten. Assange og Manning klarte det, men pressen i Norge er redde for 
å grave for mye. Mange flere burde ha møtt opp for å vise sin støtte, sier 
Møller-Hansen. 

–  

 
Møller-Hansen til venstre, sammen med Susanne Urban. Foto: EMIL 
WEATHERHEAD BREISTEIN 



 
Flere forbipasserende stoppet opp og undret seg over stuntet. Blant dem, to 
tenåringsjenter. 
– Demonstrerer de for pressefrihet liksom? Det er ikke så spennende for oss, sa de 
før de gikk videre. 
Artikkelen fortsetter under. 
Julian Assange 
• Australske Julian Paul Assange (47) grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks. 
• I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for 

voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. 
• Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot 

kausjon. 
• I juni 2012 stadfestet britisk høyesterett at han kunne utleveres til Sverige. 

Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte tilflukt i 
Ecuadors ambassade i London. 

• I august 2012 ble han innvilget asyl i Ecuador, men britiske myndigheter 
nektet ham fritt leide ut av landet. 

• 19. mai 2017 avsluttet svensk påtalemyndighet etterforskningen og opphevet 
arrestordren. 

• I november 2018 avslørte amerikansk påtalemyndighet ved en glipp at han er 
tiltalt i USA. 

• Ecuadors president siden mai 2017, Lenín Moreno, har anklaget WikiLeaks-
grunnleggeren for gjentatte brudd på vilkårene for ambassadeoppholdet. 

• 11. april 2019 trakk Ecuador tilbake beskyttelsen av Assange, og britisk politi 
gikk inn i ambassaden og pågrep ham. Samme dag offentliggjorde USA en 
tiltale om medvirkning til datainnbrudd. 

• 1. mai ble Assange dømt i en britisk domstol til 50 ukers fengsel for å ha brutt 
kausjonsbetingelsene i 2012. 

• 23. mai offentliggjorde USAs justisdepartement en omfattende tiltale på 18 
punkter der Assange blant annet anklages for brudd på den amerikanske 
spionasjeloven. 

• 19. november opplyser svensk påtalemyndighet at den henlegger 
voldtektssaken mot Assange, som hele tiden har avvist anklagene. 

• 24. februar starter rettsbehandlingen av USAs utleveringskrav i en domstol i 
London. 

Kilde: NTB 
Frykter utlevering 
Varsleren Chelsea Manning og Julian Assange publiserte en videoen som viste at 
amerikanske styrker skjøt mot sårede. To journalister i Reuters døde. Da 
amerkianske styrker hadde truffet to barn, skyldte de på irakerne. Varslerne som 
publiserte videoen, ble straffeforfulgt, ikke de som utførte skytingen. 
Assange risikerer 175 år i fengsel i USA, dersom Storbritannia bestemmer seg for å 
utlevere ham til USA. 



De 
fremmøtte kjempet for ytringsfrihet og en fri presse. Foto: EMIL 
WEATHERHEAD BREISTEIN 
Hang opp gatekunst 
Gatekunstneren AFK hang opp et protestbilde av Julian Assange natt til mandag. 
Sammen med fem andre kunstnere, har AFK laget verket for å markere at den røde 
linjen for pressefrihet er i ferd med å bli krysset dersom Assange blir utlevert til 
USA. 
I helgen protesterte hundrevis av briter i London i protest mot høringen, der de ba 
britiske myndigheter ikke utlevere Assange til USA. Det er meldt om flere 
demonstrasjoner utover mandagen. 
– Vi trenger dem som kjemper for at en ikke skal krysse den røde linjen for 
pressefrihet, sa AFK til BA. 

• Kommentarer 
 Kommenter 

Kyrre Sørensen check_circle for 2 timer siden (redigert)thumb_up 
Tilfeldig at jeg kom fremst, men støtter saken, og mener isolat for en varsler er helt utrolig. Han burde hatt åpen 
soning eller vært i husarrest med overvåking.  
De brukte saken i Sverige som unnskylding, og lot han ikke avhøres uten at de kunne love å ikke utlevere han til 
USA. Samtidig gjør de alt de kan for å knuse han, for at andre varslere skal bli redde. 
 
Amira Urban error for ett minutt sidenthumb_up 
Der krig kan startes på grunnlag av løgn - må fred bygges på sannhet. Derfor er varslerne så viktige. Vi må 
hegne om og forsvare varslere som avslører statlige overgrep . Ellers klarer vi ikke lenger å skille løgn og 
sannhet. Sett Julian Assange fri! Fri Chelsea Manning! Fri Edward Snowdon! Pressefrihet er min frihet også. 
	


