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 Кито -- Министарка унутрашњих послова Еквадора Марија Паула Ромо саопштила је да
је ухапшена особа за коју се сумња да је кључни играч Викиликса.

  "Особа блиска Викиликсу, која је имала пребивалиште у Еквадору, ухапшена је у
поподневним часовима док се припремао за путовање у Јапан", написала је Ромова
синоћ на Твитеру.   

АП наводи да се ово хапшење десило само неколико сати после хапшења оснивача
Викиликса у Лондону, пошто му је влада Еквадора укинула азил, чиме је отворен пут
његовом изручењу САД.

  
  

Sueco Ola Martin Bini fue detenido esta tarde en Quito, cuando pretendía viajar a Japón, para
ser investigado por relación con #Wikileaks  y Julian Assange. Bini vive aquí desde 2013 y
esta mañana tuiteó lo que dijo la ministra Romo sobre hackers rusos: "cacería de brujas", puso.

pic.twitter.com/7ASK7laX34

  — LaHistoria (@lahistoriaec) April 12, 2019    

Ромова је Си-Ен-Ену рекла да је ухапшени живео неколико година у Еквадору и да је
често путовао у Лондон. "Он је приведен једноставно због истражних разлога", навела је
еквадорска министарка.

  

Подсетимо, Асанж је пре више од шест година добио азил Еквадора и налазио се у
амбасади те земље у Лондону јер му је претило изручење у Шведску, где се протв њега
водио поступак за наводно сексуално узнемиравање. Асанж је све време тврдио да је тај
роцес намештен, као и да је циљ да се ох ухапси и испоручи САД где га терете за
најтеже дело - одавање државних тајни будући да је Викиликс објавио на хиљаде и
хиљаде тајних докумената америчке дипломатије.

  

Процес за сексуално злостављање је у међувремену одбачен, али је остао онај у СДА и
како је јуче и потврђено из лондонске полиције, Асанж је ухапшен управо на основу
потражње Вашингтона.

  

Асанж је иначе до скора био "миран" у амбасади Еквадора, али је пао у немилост након
што је Викиликс почео да критикује рад еквадорских власти, што је званични Кито веома
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https://twitter.com/hashtag/Wikileaks?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/7ASK7laX34
https://twitter.com/lahistoriaec/status/1116510759528353792?ref_src=twsrc%5Etfw
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наљутило.

  

(Б92-Танјуг)
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