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Henvendelse til utenriksministeren vedrørende situasjonen til Julian Assange og den pågående 
utleveringssaken som skal for retten 27.-28. oktober i High Court i London 
 
Den norske UNESCO-kommisjonen henvender seg med dette til utenriksminister Anniken Huitfeldt 
for å be norske myndigheter om hjelp vedrørende den bekymringsfulle situasjonen til varsleren Julian 
Assange. Han sitter fengslet i Storbritannia i påvente av en mulig utlevering til USA der han er tiltalt 
og risikerer 175 års fengsel etter Espionage Act.  
 
Kommisjonens medlemmer vil be utenriksministeren om å komme med en oppfordring til USAs 
president president Joe Biden om å legge ned utleveringsbegjæring og droppe tiltale mot Julian 
Assange. Videre ber UNESCO-kommisjonens medlemmer utenriksministeren om en henvendelse til 
Storbritannias utenriksminister med oppfordring til stans i 
utleveringssaken og øyeblikkelig løslatelse av Julian Assange. 

Vi mener det vil skape en farlig presedens og bidra til nedkjøling av den offentlige debatten hvis 
avsløring av krigsforbrytelser blir behandlet som alvorlige kriminelle handlinger på linje med 
landsforræderi. 

En rekke medier i Norge og andre land bidro i 2010-2011 til å gjøre Wikileaks’ avsløringer kjent, og 
har dermed styrket så vel kunnskapsgrunnlaget om moderne kriger, som ytringsfriheten knyttet til 
sensitive spørsmål om krigshandlingers legitimitet. Dette kunne de ikke gjort uten Assanges innsats 
for å bringe krigens mørke sider fram i lyset. Det krever stort mot å forsvare ytringsfriheten ved å få ut 
informasjon om maktmisbruk i krig. Borgernes rett til informasjon er en forutsetning for demokratiet. 
Uten et demokrati basert på opplyste borgere kan ikke maktmisbruk og overgrep korrigeres og endres. 
Julian Assange har her forsvart demokratiets kjerne. Som flere forgjengere har han ivaretatt rollen som 
varsler på dette sensitive området, en rolle som ofte blir kritisert i samtiden, men som når historien 
skal skrives i ettertid vil bli anerkjent som svært betydningsfull.  

Den 4. januar 2021 ble kjennelsen om utlevering til USA offentlig. Assange er tiltalt for å avdekke 
krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan. Saken vil bli ført for en spesialdomstol uten vanlig 
rettsikkerhetsgarantier. Domstolen i London ga i januar 2021 USA medhold på de fleste punkter, men 
stoppet likevel utlevering fordi dommer Baraitser mente det var akutt selvmordsfare hvis Assange 
måtte sone en lang dom i et amerikansk høyrisikofengsel. USA anket avgjørelsen og fikk medhold i 
august. Dommeren la til grunn at psykologen som la fram sin sakkyndige uttalelse ikke opplyste at 
Julian har partner og to små barn, noe som etter USAs syn ikke gjorde et selvmordsforsøk sannsynlig 
på tross av at leger som har undersøkt ham sier det motsatte. Rettsrunden 27.-28 oktober skal nå ta 
endelige stilling til utleveringen.  
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Det vil skape en farlig presedens dersom USA nå etablerer en praksis der de krever utlevert publisister 
som er statsborgere i andre land gjennom utleveringsavtaler som er ment for å straffe kriminelle. Dette 
vil i praksis innskrenke alle andre staters mulighet til å beskytte ytringsfriheten på eget territorium. Ett 
viktig skille mellom demokratier og autoritære styresett er at i demokratier beskyttes de som avslører 
forbrytelser og maktmisbruk. Det er myndighetene som skal stilles til ansvar. I tilfellet Assange kan vi 
oppleve at verdens mektigste land skjermer seg selv fra kritikk ved å straffeforfølge et individ med en 
mulig strafferamme som er hinsides all rimelighet.  

De godt dokumenterte bruddene på Assanges menneskerettigheter er påvist fra flere kilder i FN-
systemet. FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling avgjorde i 2015 at Assange var utsatt for vilkårlig 
fengsling. FNs uavhengige menneskerettighetsekspert Alfred D. Zayas har kommet med en 
viktig prinsipputtalelse til støtte for varslere. Da Chelsea Manning ble benådet uttalte han at hennes 
varsling var et viktig bidrag til demokratiet og at hennes varsel tjente menneskerettighetene. Etter at 
Assange ble arrestert har FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser 
Agnes Callamard uttrykt bekymring for Assanges situasjon. 

Julian Assange står på Europarådets liste over journalister i fengsel, og er merket med farenivå 1 – fare 
for liv. Europarådets parlamentariske forsamling vedtok 28. januar 2021 en resolusjon om mediefrihet 
og journalisters sikkerhet i Europa. I resolusjonen står det: «[…] oppfordrer medlemsstater til å ta i 
betraktning at fengslingen og tiltalen mot Julian Assange setter en farlig presedens for journalister, og 
støtter opp om FNs spesialrapportør om tortur, som 1. november erklærte at Assanges utlevering til 
USA må stoppes og at han må løslates umiddelbart.» Ingjerd Schou (H) og Lise Christoffersen (Ap), 
leder og nestleder for Stortingets Europarådsdelegasjon, stemte for resolusjonen.  

Nobels fredspris for 2021 gikk nettopp til to journalister som har stått opp for pressefrihet og 
synliggjort myndigheters misbruk av makt. Fra begrunnelsen for årets fredspris: «En fri, uavhengig og 
faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda. Det er Nobelkomiteens 
overbevisning at ytrings- og informasjonsfrihet bidrar til en opplyst offentlighet. Disse rettighetene er 
viktige forutsetninger for demokrati og verner mot krig og konflikt. Tildelingen av Nobels fredspris til 
Maria Ressa og Dmitrij Muratov er ment å understreke betydningen av å beskytte og forsvare disse 
grunnleggende rettighetene.» 

I UDs Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikk 2021 legges det vekt på at Norge i 
«dialogen med andre lands myndigheter er [..] en tydelig forsvarer av ytringsfriheten og andre 
menneskerettigheter. I FNs menneskerettighetsråd er Norge også klar i kritikken av 
menneskerettighetsbrudd i enkeltland. I tillegg går Norge ofte sammen med andre land om å ta opp og 
uttrykke åpen bekymring og kritikk i konkrete situasjoner der journalister, 
menneskerettighetsforsvarere, opposisjonelle og andre er truet som følge av sitt arbeid».  

Med bakgrunn i dette vil Den norske UNESCO-kommisjonen anmode utenriksministeren om å 
henvende seg til USA med anmodningen om at rettsprosessen mot Julian Assange stanse, samt å 
henvende seg til Storbritannia med oppfordring til stans i utleveringssaken og øyeblikkelig løslatelse 
av Julian Assange. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rebekka Borsch, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen 


