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 Лондон -- Еквадор планира да исели из своје амбасаде у Лондону оснивача Викиликса
Џулијана Асанжа, који у тој зради борави већ пет година, пише Дејли мејл.

  Како тврди тај лист, Асанж је разбеснео председника Еквадора јер га је јавно
критиковао због политичких савезника у иностранству.   

Сада та јужноамеричка држава покушава да пронађе "нову адресу" за Асанжа и о томе
разговара са властима у Лондону. То је потврдио и еквадорски министар спољних
послова у уторак.

  

"Еквадор размишља и истражује могућност проналажења решења како би се окончало
ово петогодишње неодрживо стање", изјавила је еквадорска министарка спољних
послова Мариа Фернанда Еспиноса и додала да није могуће постићи било какво решење
без међународне сарадње и сарадње са великом Британијом која је, како је истакла,
показала интерес за "проналажење излаза".

  

С друге стране, оснивач Викиликса и његов правни тим остају при својој тврдњи да је
Асанж нелегално "у притвору", што су потврдиле и УН пре две године. "Велика
Британија не би требало се би да допусти да је заплаши Трампова администрација и
претње да треба привести Асанжа", саопштио је Асанжов правни тим.
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Иначе, у последње време дешава се нешто чудно у вези Асанжовог налога на Твитеру.
Најпре је нестао, да би се потов вратио, да би потом оснивач Викиликса додао поред
свог имена пешчани сат. То је многе његове пратиоце оставило у чуду и почела су
нагађања шта то значи.

  

Спекулација на Твитеру има много, од тога да је на реду да се објаве документи о
Хилари Клинтон, до претпоставке да ће амерички председник Доналд Трамп да
помилује Асанжа. Међутим, ту је и оних који кажу да је то само лого Викиликса. Оно што
је такође запало за око јесте да у краткој биографији на тој друштвеној мрежи себе више
не означава као “политичког затвореника“.

  

Ово није први пут да корисници те друштвене мреже примећују "необичности" када је у
питању Асанжов налог. Првог дана 2018. године Асанж је објавио песму певачице
М.И.А. “Папер Планес“, а уз то и код који нико досад није могао да протумачи.

  

Подсетимо, Асанж се налази у амбасади Еквадора у Лондону већ пет година, у којој је
затражио азил, због претњи да буде изручен Шведској, где га оптужују за сексуално
узнемиравање. Асанж сматра да је то само маска за депортовање у Америку, која је
"бесна" на Асанжа због стотина хиљада поверљивих докумената које је Викиликс
објавио.
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