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Џулијана Асанжа, оснивача Викиликса, Интерпол гони због силовања - зато што није
прекинуо секс са једном Швеђанком када му се поцепао кондом!

  

ЊУЈОРК - Оног тренутка када су светски моћници проценили да је интернет страница
Викиликс превише опасна, појавиле су се оптужбе за силовање против Џулијана
Асанжа, који је отворио Пандорину кутију на интернету.

  

Прво је Шведска Асанжу (после објављивања ирачких и авганистанских ратних
дневника) ускратила уточиште, а потом и држављанство због оптужби за сексуални
напад. Сада је Интерпол издао црвену потерницу, иницирајући највећу потеру за
човеком који је наједном постао највећи сексуални монструм свих времена.

  

Асанж све време тврди да су оптужбе за силовање измишљене јер су у питању
добровољни сексуални односи!

  

И уистину, наводи Њујорк тајмс, према признању подноситељки тужби, оба случаја
почела су као својевољни односи. Али су се претворили у оптужбе - због употребе
кондома!
  - Једна од тужитељки рекла је да је господин Асанж игнорисао њене захтеве да
прекине однос пошто је кондом био оштећен, а друга тврди да је Асанж током секса
користио кондом, али није хтео да стане након што га је искористио - објаснио је
адвокат.

  

акле, грех Асанжа је што - мрзи кондоме!

  

Ако имате секс са особом која у било ком тренутку то не жели - ви је силујете. Али, ако
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би се стандарди који се изненада примењују на Асанжа примењивали на све, онда би
половина студената у САД морала да одговара због силовања!

  

Није ухапшен због грешке

  

ЛОНДОН - Џулијан Асанж могао је пре два дана бити ухапшен у Великој Британији, али
то није учињено због грешке у налогу за хапшење!

  

Британска полиција знала је где се налази Асанж, негде на југоистоку Енглеске, али није
могла да делује због тога што је налог за хапшење био погрешно испуњен, пише
британски лист Тајмс.

  

(Курир)
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