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Online evenement 'We Stand with Assange’, vrijdag 2 oktober 2020,  
 
M.I.A, Rafael Correa, Pamela Anderson, Lula, Rafael 
Correa, Roger Waters, Yanis Varoufakis, Slavoj Žižek en 
anderen eisen Julian Assange’s vrijlating in evenement 
van Progressive International 
 

 
 
 
Progressive International (PI) - het wereldwijde netwerk van progressieve 
bewegingen, partijen en mensen - zal een planetaire cast van activisten, 
kunstenaars, denkers en politieke vertegenwoordigers bijeenroepen om 
samen met Julian Assange te vechten voor waarheid en gerechtigheid 
tegen uitlevering aan de Verenigde Staten op vrijdag 2 oktober. 
 
Vrijdag is de laatste dag van getuigenverklaringen in het 
uitleveringsproces van Assange. 
 
Het openbare evenement, getiteld 'We Stand with Assange', zal online 
plaatsvinden met bekende sprekers zoals muzikant en activist MIA, Pink 



Floyd's Roger Waters, voormalig president van Ecuador Rafael Correa, 
voormalig president van Brazilië Lula, voormalig Grieks minister van 
Financiën Yanis Varoufakis, acteur en activist Pamela Anderson, Britse 
parlementslid John McDonnell, filosoof Srećko Horvat, Assange's 
advocaat Jennifer Robinson, voormalig Argentijnse diplomaat Alicia 
Castro, filosoof Slavoj Žižek en vele anderen. 
 
Het evenement, dat zijn inspiratie haalt uit het Russell-Sartre Tribunaal 
van 1966, toen vertegenwoordigers van 18 landen samenkwamen om de 
Verenigde Staten ter verantwoording te roepen voor hun 
oorlogsmisdaden in Vietnam, zal op tal van platforms live worden 
gestreamd en is nu open voor registratie door het publiek. 
 
De Kroatische filosoof en PI-kabinetslid Srećko Horvat, die het 
evenement zal voorzitten, zei: 
“In 1966, toen geen enkele internationale autoriteit de Verenigde Staten 
verantwoordelijk durfde te stellen voor oorlogsmisdaden in Vietnam, 
verzamelden filosoof-activisten Bertrand Russell en Jean-Paul Sartre 
vertegenwoordigers uit 18 landen om het zelf te doen. 
 
`Het openbare evenement van vrijdag zal de Amerikaanse regering 
berechten voor haar misdaden in de eenentwintigste eeuw - van 
wreedheden in Irak tot marteling in Guantánamo Bay tot het illegale 
surveillanceprogramma van de CIA - en de aandacht vestigen op de 
uitleveringszaak van Julian Assange wegens onthulling hen, een zaak die 
de toekomst van uitgeverij, journalistiek, spraak en democratie in de 
komende decennia zal bepalen.’ 
 
'Wikileaks is een inspiratie geweest voor sociale bewegingen over de hele 
wereld. Nu is het tijd voor sociale bewegingen om achter Assange te 
staan. Onze collectieve vrijheid staat op het spel.’ 


