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 Глумица, филантроп и активисткиња за права животиња Памела Андерсон написала је
отворено љубавно писмо Џулијану Асанжу у ком изражава забринутост због његове
тренутне позиције и позива светске лидере (и народ Кине) да потпишу петицију за
његово хитно пуштање.

  "Помисао на Џулијана ме натера да се запитам, који је најсексепилнији квалитет који
мушкарац може да има. Сигурно су то храброст и одважност", написала је Андерсон у
писму које је насловила: "Зашто сам срцем уз Џулијана".

  

Она је похвалила оснивача WикиЛеакс-а због његове преданости истини и указала на
лицемерје светских лидера, а владу САД описала као "главног силеџију, супермоћника
са 1.200 војних база широм света".

  

Глумица је такође критиковала премијерку Велике Британије Терезу Меј, назвавши је
"најгорим премијером у живом сећању".

  

"Тереза Меј и њена Пирова победа. Тереза Меј која неће да се рукује са жртвама
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пожара у Гренфелу. Која не брине о сиротом народу. Која не брине о правди и миру.
Која не брине о Џулијану", написала је Андерсон.

  

Она је Џеремија Корбина упоредила са Асанжом, додавши да "обојица знају колико
свирепи могу бити британски медији и како је неправедна постојећа влада".

  

Она затим позива Емануела Макрона и прву даму Француске Брижит Троње да се виде
на састанку у јулу и "поразговарају о Џулијановој ситуацији".

  

Андерсон је апеловала и на Доналда Трампа, његову ћерку Иванку "десницу" и
"анти-Клинтонску левицу" да заједно потпишу петицију за Асанжово пуштање, храбро
тврдећи да је "WикиЛеакс покушај да се Први амандман америчког устава представи
остатку света".

  

Она је осудила "геополитчко сударање роговима" између светских лидера и приметила
да би "Џулијаново ослобађање променило све".

  

Глумица је обећала да ће написати љубавно писмо народу Кине и посетити ту земљу,
ако кинеска влада подржи Асанжово пуштање.

  

Завршила је писмо песмом "Инвицтус" упућеном Асанжу и речима: "Волим те. Памела".

  

Асанж је одговорио на свој минималистички начин на Тwиттеру. "Ово је заиста штогод".
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