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Српска полиција ухапсиће Џулијана Асанжа, оснивача вебсајта Викиликс уколико се
појави на територији Србије, изјавио је за “Блиц” Милош Опарница, шеф београдске
канцеларије Интерпола након расписивања црвене потернице за контроверзним
новинаром због објављивања поверљивих докумената који су открили многе неугодне
тајне светске дипломатије.

  

“Да, Асанж ће бити ухапшен ако буде на нашој територији. Пошто није наш држављанин
нема сметњи да буде ухапшен и изручен, уколико се скрива ту, сем уколико
квалификација дела за које се терети није политичка, а то није”, каже Опарница.

  

  Интерпол је расписао “црвену потерницу” за Асанжом, како би се омогућило његово
хапшење уколико би се појавио у некој од земаља чланица.

  

Како је објављено на сајту ове међународне полицијске организације, као кривица
наведено је “кривично дело сексуалне природе”, пошто је Асанж у Шведској осумњичен
за силовање, што је оптужба која је прво одбачена, а потом поново активирана.
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Асанж је оптужен за силовање две особе у Шведској јер је обећао да ће користити
кондом, али то обећање није испунио, што је у тој земљи строгих закона довољно да
послужи као основ за подизање оптужнице.

  

Позиви на убиство оснивача Викиликса

  

Том Фленеган, саветник Стивена Харпера, премијера Канаде, позвао је на убиство
Џулијана Асанжа, оснивача сајта Викиликс. Он је у интервјуу за Телевизију ЦБС неwс
казао да Барак Обама, председник САД, треба да “уцени главу Асанжа или пошаље
беспилотну летелицу на њега или нешто слично”.

  

“Мислим да би Асанж заиста требало да буде убијен. Ништа добро не може да испадне
од овога. То су ствари који није требало објавити и које могу да закомпликују
међународне односе и можда доведу до рата”, тврди Фленеган и закључује да не би био
несрећан када би Асанж нестао.

  

Сара Пејлин, бивша гувернерка Аљаске, написала је на “Фејсбуку” да би Асанжа требало
прогонити као Осаму бин Ладена. “Он је антиамерички оперативац, чије су руке
окрвављене. Због објављивања поверљивих докумената талибанима је откривен
идентитет више од 100 извора у Авганистану”, каже она.

  

(Блиц)
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