Minut a minut A la carta Programes Els Essencials
JULIAN ASSANGE, A ‘EL MÓN’

“Catalunya marcarà un precedent de la
democràcia que veurem a Europa i Occident”
• El fundador de Wikileaks està convençut que “hi haurà una resposta europea” perquè “és
una repressió molt greu pels estàndards europeus”

Julian Assange. // EFE
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Per què el fundador de Wikileaks s’ha abocat tant en el referèndum? Quins interessos el mouen?
Julian Assange, a El món a RAC1.
Object1

- “Penso que la situació que hi ha a Catalunya, aquesta lluita per l’autodeterminació, pel dret a
decidir i per poder votar, és la situació política més interessant que hi ha en aquests moments a
Europa. D’alguna manera marcarà un precedent pel que fa al tipus de democràcia que veurem a
Europa i arreu del món occidental”.
- “Està passant a mesura que els estats veuen com Espanya tracta la situació catalana, des del punt
de vista de la negociació i des del punt de vista del seu aparell per aplicar la llei i per forçar aquesta
llei. Dependrà de com s’utilitza aquest aparell per sufocar aquest objectiu en particular, el de
l’autodeterminació”.
- “O bé es farà el referèndum i la gent podrà votar, o no. I segons el resultat que surti, o bé els
serveis de seguretat espanyols tractaran la situació d’una manera, o bé la voluntat popular a
Catalunya serà la que prendrà la situació a les seves mans. Això marcarà el futur del món
occidental. La resta del món observarà de molt a prop el que passi a Catalunya”.
- “No, no conec cap dirigent independentista. He estat a Catalunya diverses vegades quan era lliure,
i entenc quina és la situació espanyola, atès que visc en una ambaixada de parla espanyola. Però no

tinc cap mena de relació amb cap dels dirigents que estan a favor de la independència”.
- “No [no he cobrat per donar suport a la independència de Catalunya]. I això està molt malament.
Quan la gent té vergonya perquè estan aplicant censura o vulnerant drets, t’acusen de qualsevol
cosa”.
- “És interessant veure fins a quin punt ha arribat la premsa espanyola pel que fa a aquesta situació.
Molt malament, no només per mi, sinó pel que fa a moltes altres persones implicades”.
- “És una repressió molt greu la que s’està aplicant pels estàndards europeus. És molt preocupant
veure quant de temps durarà i quines reaccions provocarà”.
- “Hi haurà una resposta europea. Caldrà temps però penso que és molt perillós aquest tipus de
repressió”.
- “Aquest tipus de repressió es podria aplicar a altres regions d’Espanya, depenent dels interessos
que tingui el senyor Rajoy. Per això és tan important seguir el que està passant ara”.
- “Hi ha hagut un seguit d’atacs contra la llibertat d’expressió en el procés català. Des d’anar a webs
i arrestar les persones que les han construït, acusant-los de sedició o obligant-los a tancar els seus
webs. O anar a la ISP amb una ordre de tancament, o als diferents hosts, o donar ordres a les grans
empreses de telecomunicacions perquè no permetin l’accés al web. Això està empenyent Espanya
cap a un model de censura a l’estil de la Xina. I això és terrible”.
- “Catalunya pot anar al Tribunal Europeu de Drets Humans i també hi ha organismes de les
Nacions Unides que tracten aquests temes. Però es necessita temps”.
- “Aquestes temptatives de censura i d’altres formes d’agressió que l’estat espanyol està duent a
terme són matèria de tribunal. Independentment de quina sigui la sentència, possiblement hi ha una
situació encara més greu i les formes més greus de repressió han de ser posades a la llum pública”.
- “Sí [la UE acabarà intercedint] si la situació continua així sí. La UE hi ha d’intercedir d’alguna
manera”.
- “No veig cap mena d’intervenció russa ni cap mena d’interès rus en aquest tema”.
- Sobre el document de la CIA alertant dels atemptats de Barcelona: “Clarament vaig veure que
aquests documents eren falsos, que havien estat creats. I El Periódico mateix va admetre que eren
documents que havien estat modificats, almenys”.
- “Quan vam veure aquest document vam pensar que era molt poc habitual que un document de la
CIA sigui publicat. És molt poc freqüent. No conec cap document que hagin publicat en els últims
10 anys, excepte els que nosaltres hem publicat”.
- “Quan vaig veure el document a El Periódico em vaig interessar immediatament per saber d’on
provenia. I quan vaig veure tot el rerefons polític d’aquesta publicació, vaig veure clarament que era
una temptativa de menystenir o d’atacar els Mossos d’Esquadra i d’anar contra el referèndum”.
- “Wikileaks ha funcionat des del 2007, hem publicat més de 10 milions de documents i jo estic
detingut al Regne Unit sense cap càrrec des de fa 7 anys”.
- “No sé com acabarà [el procés català]. No soc jo qui dirà als catalans què han de votar. Però,
clarament hi ha un cas de repressió. Catalunya és un país amb una cultura significativa i específica,
i la situació ha estat gestionada de manera terrible pel govern de Mariano Rajoy. Si el govern no
l’hagués gestionat com ho ha fet, potser s’hauria pogut arribar a una mena de pacte o acord que
satisfés les dues bandes”.
- “El fantasma estructural de Franco, que encara planeja sobre moltes institucions i sobre la política
espanyola, d’alguna manera ha fet decidir la línia de la mà de ferror i aquesta línia és el que ha
portat la situació on es troba en aquests moments”.
- “Evidentment, això està afectant la imatge d’Espanya a l’exterior. La premsa internacional s’estan

fent ressò d’aquesta situació”.
- “La premsa britànica ha pres una posició interessant pel que fa a aquest tema. Al començament no
s’hi volien implicar perquè es pensaven que podia enverinar el tema d’Escòcia, però actualment han
adoptat una actitud molt britànica: nosaltres ho vam fer bé amb Escòcia, i Espanya ho està fent
fatal. Tenen raó”.
- “La manera en què el Regne Unit va gestionar el referèndum... És veritat que hi va haver molta
propaganda i moltes jugades brutes, però el poble d’Escòcia va tenir un referèndum i va poder votar.
I el govern britànic no va exercir ni repressió ni censura. I van portar el tema al camp purament
polític. I això és el que considero que Rajoy hauria de fer. I això ho comparteixen tots els analistes”.
- “Si no s’hagués gestionat com s’està gestionant, la situació hauria estat millor, també des del punt
de vista espanyol. I es podria arribar a una situació en què es podria veure per què els catalans volen
ser independents, perquè no estarien tan ocupats tractant aquestes temptatives tan brutals i tan poc
sofisticades de reprimir el seu autogovern”.
ENTREVISTA EN DIRECTE
Aquesta és un publicació creada a partir d’una notícia d’última hora o d’una entrevista en directe i,
en conseqüència, anirà evolucionant. Amb el pas dels minuts l’anirem ampliant i actualitzant.
Recarregueu aquesta publicació o torneu a consultar-la d’aquí a uns minuts per tal de trobar-hi nous
detalls.
A més, si compartiu aquesta publicació a les xarxes socials, amb programes de missatgeria
instantània o per correu electrònic, qui la rebi en llegirà l’última versió amb tots els detalls i
informació que hi hagi disponible en el moment de la lectura.

Julian Assange: "La primera guerra mundial
en internet ha empezado en Cataluña"
El fundador de WikiLeaks advierte de que hay un enfrentamiento entre la
inteligencia española y los independentistas.
Asegura que se trata de "el conflicto occidental más significativo entre personas
y el Estado desde la caída del Muro de Berlín".
20MINUTOS.ES. 30.09.2017 Julian Assange, el activista y fundador de WikiLeaks que ha
mostrado su apoyo al proceso secesionista de Cataluña desde hace semanas, ha dicho a través de su
cuenta en Twitter que "la primera guerra mundial en internet ha empezado en Cataluña". Assange,
que reside en la embajada de Ecuador en Londres por estar reclamado por Estados Unidos para ser
juzgado por espionaje y traición, explicó que "el pueblo y el gobierno la utilizan para organizar el
referéndum de independencia del domingo mientras que la inteligencia española bloquea enlaces,
ocupa edificios de telecomunicaciones y censura cientos de sitios, protocolos, etc".

Julian Assange ? @JulianAssange 30 sept.
The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to
organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing
telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc.
17:34 - 29 sept. 2017

A juicio de Assange, "lo que está pasando en Cataluña es el conflicto occidental más significativo
entre las personas y el Estado desde la caída del Muro de Berlín", aunque matiza que "los métodos
son de 2017: VPNs, proxies, esperjos y chats encruptados para la vigilancia de internet y la censura,
propaganda con bots y chalecos antibalas".

Julian Assange ? @JulianAssange 30 sept.
What is happening in Catalonia in the most significant Western conflict between people and state
since the fall of the Berlin wall--but its methods are 2017, from VPNs, proxies, mirrors and
encrypted chat to internet surveillance and censorship, bot propaganda and body armor.
17:15 - 29 sept. 2017
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