
Julian Assange och hoten mot yttrande-och tryckfriheten 
Söndag 9 oktober kl. 13:00-15:30 
ABF Stockholm, Katasalen 
   
Mötet tar upp Julian Assanges situation och aspekter på de rådande hoten. 
Det är frågor av yttersta vikt för journalister och allmänhet. 
Förslaget om utlandsspioneri innebär en grundlagsändring och att grävande journalister kan 
dömas som spioner. Ingen debatt pågår i våra media. Det är tyst. 
Lagar som innebär grundlagsändringar ska antas av riksdagen två gånger med val emellan. 
Nu närmar sig 17 november då riksdagen ska behandla förslaget för andra gången. 
 
Kom på mötet. Ta med dig vänner och bekanta.  
 
Program 
Peo Österholm, journalist, författare, riksspelman, inblåsning 
Johannes Wahlström, journalist, skribent 
Helene Bergman, journalist, författare 
Nils Funcke, journalist, författare, debatterar tryck-och yttrandefriheten 
Staffan Dahllöf, frilansjournalist, undervisar i EU-rapportering vid Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole (DMJX) i Aarhus 
Lee Camp, ståuppkomiker ("USA:s mest censurerade komiker") framträder 
Håkan Julander, skådespelare, regissör, läser nyskriven dikt 
Eleanor Goldfield, sångare, spoken word, sjunger 
Jan Hammarlund, sångare 
Erik Halkjaer, ordf. Reportrar utan gränser 
Arne Ruth, mångårig chefredaktör DN 
  
Arr. Stödkommittén för Julian Assange i samarbete med Teater Tribunalen, Folket i Bild 
Kulturfront/Stockholm, IrakSolidaritet, Sveriges Fredsråd, Diem25 Stockholm  
 
Nils Melzer: 
"Allt mer förgiftar hemlighetsmakeri, straffrihet, och godtycke våra rättsstatliga institutioner och 
berövar dem deras integritet. 
Ingripanden från FN:s mekanismer och mandat ignoreras allt oftare eller fördöms såsom varande 
inblandning i andra länders inre angelägenheter. Pressfrihet, transparens och ansvarighet - som 
är oeftergivliga förutsättningar för en demokratisk övervakning av varje statsmakt - är idag mer 
hotade än någonsin." 
Nils Melzer var tills nyligen FN:s specielle rapportör om tortyr och han är professor i internationell 
rätt i Genève och Glasgow. 
 
Vi måste gemensamt försvara Julians Assanges liv och få honom fri och gemensamt kämpa för 
allas vår rättssäkerhet! 
Frige Julian Assange! 
Utlämna honom inte till USA! 
Försvara yttrande-och tryckfriheten! 
Försvara vår rätt att veta! 



 
Kontakt: info@iraksolidaritet.se 
 
 


