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Den föreslagna lagen om utlandsspioneri kopierar den 100 år gamla spionlagen enligt vilken Julian Assange ska 
dömas om han utlämnas till USA. 
Journalister som avslöjar sanningar som folken har rätt att veta, riskerar att bli dömda som spioner. 
Jag tar upp detta i ett tal mot Nato 11 juni i år.  
Lagförslaget som parlamentet diskuterar i Storbritannien som föreslår att brittiska agenter ska komma undan med 
mord  utomlands om säkerhetstjänsterna tycker att mordet var nödvändigt. 
Ytterst skrämmande! 
Sigyn 
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Det pågår ett krig mot sanningen, mot demokratin och rättssäkerheten. Behandlingen av 
journalisten Julian Assange är ett av de främsta exemplen på makthavarnas vilja att 
kontrollera vårt tänkande. 

Julian Assange ville genom Wikileks att världens folk skulle få veta sanningen om 
USA/Natos krigsförbrytelser i Irak och Afghanistan, om behandlingen av fångar i 
Guantánamo och andra brott. Han hade modet att stå upp för sanningen och rapportera om 
dessa brott som journalister, media och politiker tiger om. 

 

"Jag har en kvarts miljon dokument och telegram och jag ska precis börja publicera dem. 
USA kommer att jaga mig till dagarnas ände och göra mitt liv till ett helvete, sade Julian 
Assange till sin advokat Jennifer Robinson 2010. 

 

Han fick rätt. USA har jagat honom i två decennier för att tysta honom och för att skrämma 
andra journalister till tystnad. Julian Assange har fått utstå såväl rena lagöverträdelser som 
grov smutskastning i media. 

Sverige, Ecuador och Storbritannien har bidragit till USA:s häxjakt. FN:s särskilda rapportör 
om tortyr Nils Melzer har ställt 50 frågor till Sveriges utrikesdepartement om Sveriges 
behandling av Julian Assange. Även journalisten Arne Ruth har ställt frågor till regeringen. 
Trots att Sverige enligt FN-konventionen mot tortyr förpliktigat sig att besvara sådana frågor 
har de mötts med tystnad. 

 
Sedan över 3 år försmäktar Assange, isolerad och sjuk, i Belmarsh högriskfängelse i 
Storbritannien. Inom några dagar väntas brittiska inrikesminister Priti Patel att besluta om 
utvisning till USA och ett troligt fängelsestraff på 175 år.  
 
Jakten på Julian Assange är en jakt på sanningen. Krigsförbrytelser och andra brott tigs ihjäl 
och tystas brutalt för att vi ska lära oss att älska USA och Nato och deras olagliga krig och se 
Ryssland och Kina som våra farliga fiender. 

Vi ska inte ha en susning om CIA:s avsikt att mörda Assange i London 2017 eller den 
isländske brottslingen Thordarsen som skulle vittna falskt mot honom. Vi ska inte ha en 
susning om UC Globals spioneri på Assange på Ecuadors ambassad där alla besök, allt han 



gjorde filmades för CIA. UC Global står nu inför rätta i Spanien, men om den rättegången 
rapporterar inte media.  
 
Assanges utlämning till USA är en dödsdom, att han hålls kvar på Belmarsh utan att vara 
dömd för något brott är också en dödsdom. Fallet Assange är ett angrepp mot all journalistisk 
verksamhet som granskar makten. 

Den 100-åriga spionlag i USA som i en skenrättegång ska göra journalisten och den politiske 
fången Assange till spion kopieras runt om i världen, bl.a. i Sverige och i Storbritannien. 
 
Den nya lagen om "utlandsspioneri" är ett hot mot yttrandefriheten, meddelarfriheten och 
folkets rätt att veta. Den som röjer uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till någon 
annan stat eller en mellanfolklig organisation, kan dömas för utlandsspioneri. Främmande 
befälhavare avgör vad media får skriva. 

 

Denna lag strider mot Tryckfrihetsförordningen och förutsätter därför grundlagsändring. 
Sveriges riksdag har godkänt den en gång och efter höstens riksdagsval kan den klubbas 
igenom i riksdagen igen. 
 
Om vi går med i Nato "kommer vi att ha 31 allierade vars väpnade styrkor svenska medier gör 
klokast i att inte granska närmare, om de vill undvika åtal", säger journalisten Daniel 
Wiklander. 

 

Krigsreportern Johanne Hildebrandt skriver i DN:  

– Lagändringen kommer att omöjliggöra krigsrapportering från fältet. Om jag följer svensk 
trupp och ser hur USA bombar en by så att civila dör, så kan min rapportering kriminaliseras 
därför att den stör Sveriges relationer till USA. 

Liknande antidemokratiska lagändringar pågår i andra länder, däribland Storbritannien. 
Justitieminister Priti Patels National Security Bill innebär bl.a. att den som skaffar fram eller 
avslöjar skyddad information, döms till livstids fängelse. 

 
Den lagen garanterar immunitet för brott utförda av brittiska agenter utomlands om de av 
underrättelseorganisationerna anses nödvändiga. Straffrihet föreslås alltså på fullt allvar för 
mord utomlands. 
 
Världen över reses krav på att Assange inte ska utlämnas till USA, att han ska friges! 

Som fallet Assange visar är USA och Nato ett allvarligt hot mot yttrandefriheten, 
rättssäkerheten och demokratin. Vi måste försvara dessa rättigheter mer medvetet! 

 

Sverige ut ur Nato! 
 


