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VÍDEO Així ha estat detingut Julian
Assange a Londres
L'Equador li ha retirat l'asil i la policia l'ha arrestat a l'interior de l'ambaixada
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rY6v63jMyl4
La policia britànica ha detingut aquest dijous el fundador de Wikileaks, Julian Assange, després
que l'Equador li hagi retirat l'asil polític. Segons ha informat Wikileaks, Assange ha estat detingut
dins de l'ambaixada equatoriana a Londres després del gest del govern de Lenin Moreno, que ja
havia advertit fa pocs dies que podia retirar l'asil a l'activista. A través de Twitter, Wikileaks ha
denunciat la situació i ha assegurat que el moviment del govern equatorià és "il·legal" i "viola el dret
internacional".
La plataforma ha explicat que Assange ha estat arrestat dins de l'ambiaxada de l'Equador a
Londres. En aquest sentit, ha volgut ressaltar que no ha sortit de l'edifici -fet que podria haver
facilitat la seva detenció- sinó que ha estat l'ambaixador de l'Equador qui ha "convidat" la policia
britànica a entrar per deternir-lo. Feia gairebé set anys que Assange estava refugiat l'ambaixada.
URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international
law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes
ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD (https://t.co/6Ukjh2rMKD)
? WikiLeaks (@wikileaks) 11 d'abril de 2019
(https://twitter.com/wikileaks/status/1116273826621480960?ref_src=twsrc%5Etfw)

URGENT
Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British
police into the embassy and he was immediately arrested.
? WikiLeaks (@wikileaks) 11 d'abril de 2019
(https://twitter.com/wikileaks/status/1116274905245470720?ref_src=twsrc%5Etfw)
La relació de l'Equador amb Assange feia temps que no era bona. Fa uns mesos, l'ambaixada va
aplicar restriccions després que tuitegés sobre Catalunya. Tal com admetia l'advocada
d'Assange, Jennifer Robinson, en una entrevista a NacióDigital,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/163456/jennifer/robinson/advocada/assange/brutalitat/policial/
generat/preocupacio/al/mon/sobre/catalunya) la situació amb l'ambiaxada era "complicada",
especialment arran del canvi de govern a l'Equador. "El país ha estat sotmès durant molts anys a
mola pressió per part dels EUA i d'altres països per haver donat asil a Assange", assegurava.
Els Estats Units volen jutjar Assange per la publicació d'informacions sobre el paper nord-americà
en les guerres d'Afganistan i Iraq, així com d'altres materials que posaven Washington davant del
mirall.
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