
 
 
 
PERSCONFERENTIE 
 

Genève roept op tot onmiddellijke vrijlating van 
Julian Assange 
 
Persconferentie op 4 juni om 14.00 uur 

•  Persoonlijk, in restaurant Bains des Pâquis, Quai Wilson, Genève 
•  Videoconferentie via Zoom 

 
Registratie 
Mediavertegenwoordigers worden verzocht zich te registreren op 
www.pressclub.ch. 
De persconferentie wordt ook live en openbaar uitgezonden (zonder de 
mogelijkheid tot participatie) 
 
Sprekers 
Nils Melzer, speciale VN-rapporteur inzake foltering 
Stella Morris, verloofde van Julian Assange 
Frédérique Perler, burgemeester van Genève (vanaf 1 juni) 
Yves Daccord, algemeen directeur van het ICRC (2010-2020), voormalig journalist 
Carlo Sommaruga, staatsraadslid, Zwitsers parlement 
Antoine Vey, advocaat van Julian Assange 
Denis Masmejan, secretaris-generaal, Reporters Without Borders Switzerland 
Jean Rossiaud, voormalig parlementariër van Genève, initiatiefnemer van het 
Zwitserse visum idee voor Assange, 
Blaise Lempen, voorzitter van de Press Emblem Campaign (PEC) 
John Rees, Britse auteur, activist 
Davide Dormino, beeldhouwer (‘AnythingToSay?’), lid van DiEM25 
Sarah Ducret, Association des Usagers des Bains des Pâquis. 
 
Genève - 25 mei  
In naam van de humanitaire waarden die geworteld zijn in Genève, de stad van 
vrede en mensenrechten, zullen een tiental prominenten, waaronder de speciale 
VN-rapporteur voor foltering Nils Melzer en de burgemeester van Genève, op 4 juni 
samenkomen om de ‘Geneva Call for Freedom for Assange’, #GVA_FreeAssange te 
starten. Het ‘AnythingToSay’ -kunstwerk, opgedragen aan de klokkenluiders 



Edward Snowden, Chelsea Manning en Julian Assange, zal tegelijkertijd op de 
Pâquis-pier voor de Geneefse Jet d'eau worden onthuld. 
 
Voor WikiLeaks-oprichter Julian Assange, die momenteel in eenzame opsluiting in 
de zwaarbeveiligde Belmarsh gevangenis in Londen zit, is door de VS een 
uitleveringsverzoek uitgevaardigd. In de VS kan hij tot 175 jaar gevangenisstraf 
krijgen wegens het overtreden van de spionagewet. Op 4 Januari heeft de Britse 
justitie het uitleveringsverzoek afgewezen op grond van het voor de verdachte in 
het Amerikaanse gevangenissysteem aanwezige zelfmoordrisico. Deze afwijzing 
wordt momenteel aangevochten door de Verenigde Staten. 
 
De gezondheid van Julian Assange is ernstig verslechterd. Volgens Nils Melzer 
komen de omstandigheden van de detentie van de WikiLeaks-hoofdredacteur neer 
op psychologische marteling, wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. 
"Julian Assange heeft geen andere misdaad begaan dan de waarheid te vertellen." 
De aanklachten tegen de 49-jarige Australiër zijn een serieuze aanval op de 
persvrijheid. Elke veroordeling zou neerkomen op een daad van censuur en een 
precedent scheppen met alarmerende gevolgen voor alle media en voor het goed 
functioneren van de democratie. Het beroep van Genève, dat zes eisen bevat, 
wordt op 4 juni gepubliceerd op www.pressclub.ch en ter ondertekening 
vrijgegeven. 
 
Openbare inhuldiging van het bronzen beeld ‘AnythingToSay?’ 
Het kunstwerk ‘AnythingToSay’ door Davide Dormino (DiEM25), dat klokkenluiders 
Edward Snowden, Chelsea Manning en WikiLeaks-oprichter Julian Assange 
uitbeeldt, zal op zaterdag 5 juni, de dag na de start van de Genève-oproep, op de 
Pâquis-pier in Genève, voor deJet d'eau, officieel worden ingehuldigd. 
Beroemdheden en prominente gasten zullen de inhuldiging bijwonen. 
De vereniging van gebruikers van de Bains des Pâquis, initiatiefnemer en 
organisator van het evenement, zal ook een tentoonstelling over klokkenluiders 
presenteren en om 18.00 uur een debat houden. Het publiek zal de hele dag zijn 
solidariteit kunnen tonen en iedereen kan om beurten bij het standbeeld poseren 
(de geldende hygiënemaatregelen worden strikt toegepast). 
 
Context van de Geneefse samenkomst van voor Assange 
Op 4 januari weigerde de Britse rechterlijke macht Julian Assange uit te leveren 
aan de Verenigde Staten, waar 18 aanklachten tegen hem lopen, waaronder 17 
wegens schending van de meer dan 100 jaar oude spionagewet. De ongeveer 
700.000 geheime documenten die Julian Assange openbaar maakte - vaak in 
samenwerking met de media - onthulden de afslachting van een dozijn burgers, 
waaronder twee journalisten, door het Amerikaanse leger in 2007. De video van 
deze helikopteraanval werd in 2010 wereldwijd uitgezonden. 
 



Genève is de zetel van de VN Mensenrechtenraad en tal van internationale en niet-
gouvernementele organisaties (ngo's) die opkomen voor de mensenrechten, de 
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Dit engagement geeft aanleiding tot 
een bijzondere verantwoordelijkheid voor het promoten van deze waarden in 
Zwitserland en de rest van de wereld. 
 
 
 
Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 
press@diem25.org en info@pressclub.ch 
 
Meer informatie op www.pressclub.ch, www.bains-des-paquis.ch, 
www.anythingtosay.com 


