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NEI: Wikileaks’ 
redaktør, Amnesty 
og Norsk Pen var 
blant dem som ble 
utestengt fra gårs-
dagens rettshøring 
om Julian Assange. 
Begrunnelse: frykt 
for fotografering.

WIKILEAKS
Av Yngvild Gotaas Torvik

«Hadde dette skjedd i Hvite-
russland eller noe annet auto-
ritært land, ville det blitt ra-
maskrik og protester. Dette er 
totalt respektløst for prinsip-
pet om en åpen rett», skreiv 
Wikileaks-redaktør Kristinn 
Hrafnsson i en melding til 
Klassekampen i går.

Da var han blitt nektet ad-
gang til rettslokalet der hans 
nære venn og kollega, Julian 
Assange, sitter på tiltaleben-
ken i Central Criminal Court i 
London. Hrafnsson har de sis-
te årene ledet varslernettste-
det mens Assange har vært 
under etterforskning av USA.

President Donald Trumps 
justisdepartement har tiltalt 
Assange på 18 punkter for spi-
onasje og datainnbrudd knyt-
tet til Wikileaks’ avsløringer i 
2010 og 2011, og krever ham 
utlevert fra Storbritannia. Blir 
han det, risikerer Assange 175 
års fengsel for å ha fått og 
 publisert lekkasjer fra blant 
annet krigene i Irak og Afgha-
nistan.

«Som representant for den 

organisasjonen som sammen 
med Julian Assange er stilt 
for retten, er jeg opprørt over 
at jeg ikke gis adgang», skrev 
Hrafnsson videre.

Begrunnelse: fotofrykt
Hrafnsson var langt fra den 
eneste som ikke fikk følge 
rettsgangen da retten ble satt 
i går klokka elleve norsk tid. I 
det Assange var blitt geleidet 
inn i et «glassbur» 
bakerst i rettslokalet 
og hadde svart «nei» 
på om han ville aksep-
tere en utlevering 
til USA, hadde hel-
ler ingen av de for-
håndsgodkjente ob-
servatørene fått til-
gang til høringen. 

Grunnet korona-
pandemien skulle om lag 40 
representanter fra ulike men-
neskerettighets- og presseor-
ganisasjoner følge saken di-

rekte via en videolenke. Alle 
formaliteter var på plass, og 
organisasjoner som Amnesty 
International, Norsk Pen og et 
knippe europeiske politikere 
satt klare. Men tilgangen ute-
ble. 

– Vi ble plassert i et digitalt 
venterom, uten noen forkla-
ringer. Så fikk vi en e-post fra 
justisdepartementet, som sa 
at videolenke-tilgangen var 

blitt inndratt, sa akti-
visten Naomi Colvin 
fra varsler- og presse-
organisasjonen Brid-

ges for Media Freed-
om på telefon fra 
London i går. 

Klassekampen 
har sett e-posten. 
Begrunnelsen som 
oppgis, er at dom-

meren frykter videooverførin-
gen øker risikoen for at det vil 
bli tatt og distribuert bilder 
 eller skjermdump fra retten, 

noe som er brudd på britisk 
lov. Dét skal ha skjedd under 
en høring i saken i februar.

– De sier faren for bilder 
kan skade integriteten til sa-
ken. Men det som virkelig kan 
skade denne sakens integri-
tet, er at den skjer bak lukke-
de dører uten at eksperter på 
menneskerettigheter, presse-
frihet og andre juridiske 
spørsmål får følge med, sier 
Colvin. 

– Ikke en åpen rettssak
Klassekampen har fått kom-
mentarer fra to av de for-
håndsgodkjente observatøre-
ne som ble nektet å følge star-
ten på den historiske rettshø-
ringen via videolenke. En av 
dem er Katarina Goldfain 
Johnsen, Norsk Pens kommu-
nikasjonsrådgiver. Hun var i 
likhet med Klassekampen til 
stede under sakens første 
etappe i London i februar. I en 

e-post skriver hun at det bri-
tiske rettssystemet «svikter 
igjen» når det gjelder offent-
lighetens tilgang til Assange-
saken.

«Det er håpløst. Dette er 
ikke en åpen rettssak. Vi er 
opprørt over behandlingen fra 
retten og vil ta saken videre», 
sier Johnsen.

Også den irske politikeren 
Clare Daly, som i Europaparla-
mentet er del av den rødgrøn-
ne venstrepolitiske gruppa 
GUE/NGL, ble nektet digital 
tilgang. Hun reagerer kraftig 
og insinuerer i en melding til 
Klassekampen at rettssyste-
met kan ha utnyttet korona-
restriksjonene:

«Det minste Storbritannias 
justisdepartement kunne ha 
forventet, er at etterspørselen 
fra offentligheten og sivilsam-
funn ville være høy. […] Co-
vid-19 er ingen spøk, men hel-
ler ingen unnskyldning. […] 
Ved å ikke møte etterspørse-
len har de i realiteten sørget 
for at Assange-saken dømmes 
for en lukket rett. Gitt det ek-
straordinære som står på spill 
i denne saken, er dette en 
uhyggelig utvikling.»

yngvildt@klassekampen.no

Observatører ble nektet å følge rettssaken mot Julian Assange: 

Flere ble utestengt
FAKTA

Julian Assange:
n Grunnla Wikileaks i 2006. I 
2010 og 2011 publiserte 
nettstedet lekket informasjon 
om blant annet krigene i 
Afghanistan og Irak.
n Samarbeidet med flere 
internasjonale medier om 
publisering av materialet.
n Er i USA siktet for spionasje 
og risikerer 175 års fengsel.
n I går startet andre etappe i 
det britiske rettssystemets 
behandling av USAs utleve-
ringskrav. Første del gikk for 
retten i februar. 
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Tottori - Sommeren vi 
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Knutsen & Ludvigsen og 
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Unge Ahmed 18:00

Om det uendelige 
18:30 
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TEATER
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Oss to 18:00 

Tenet 18:00/20:30 

Dianas bryllup 18:30 
REGISSØRBESØK

Barn 20:00 

Matthias & Maxime 21:00

TUSEN TAKK! SØNDAG 13.09

Eggs’n Bakey 13:00 
TEATER

Tottori - Sommeren vi 
var alene 14:30

Unge Ahmed 14:30

Tenet 15:00/20:30 

Blodsbånd 16:30

Min nabo Totoro 16:30 

Mellom to verdener 
18:00

Dianas bryllup 18:30 

Phoenix 18:30 

Matthias & Maxime 
21:00
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FØRSTE DAG: Wikileaks-grunnlegger Julian Assange er tiltalt for spionasje av USA. Her er han tegnet 
under rettssakens første dag i London.  ILLUSTRASJON: ELIZABETH COOK, PA/AP/NTB SCANPIX

USA VS. 
ASSANGE


