
 

 

Til 

Direktør i ICORN Helge Lunde (helge@icorn.org)  

Varsleren/ ytreren Julian Assange behov for nødvendig beskyttelse og mulighetene via ICORN. 

Viser til Tore Nærland i Bike for Peace henvendelse til ICORN ang. varsleren Julian Assange 
behov for nødvendig beskyttelse via ICORN, det internasjonale fribynettverket i Stavanger og 
anbefalingen fra ICORN ved Lotte Løkeland Hovda å ta kontakt med direktøren:  

 «Takk for spennende og viktig forespørsel. Hvilken som helst forfulgt forfatter eller kunstner i 
hele verden kan søke ICORN, det internasjonale fribynettverket, om beskyttelse i en friby. 
Vedkommende må dokumentere at han er en forfatter/ytrer, og at han er forfulgt på grunn av 
sitt verk/arbeid. Ta gjerne kontakt med direktør i ICORN Helge Lunde (helge@icorn.org) så kan 
han sikkert si mer om muligheten for at Julian Assange kan bli fribyforfatter, i Stavanger eller 
en annen friby i verden.» 

Tore Nærland har bedt om bistand for å fremme varsleren Julian Assange åpenbart akutte 
behov for ICORNs nødly videre. Jeg er Sandnes landsstyrerepresentant i verdens eldste 
internasjonale kvinnefredsorganisasjon, 105 åringen WILPF Norge / IKFF (Internasjonal 
Kvinneliga for Fred og Frihet). Å fremme varsleren Julian Assange for ICORN 
fribyforfatterordningen er hjemlet i IKFFs Landsmøtevedtak 2020 (vedlegg), fastslår 
ledergruppa for landsstyret i WILPF Norge/ IKFF. Han er den ultimate, arketypiske og høyst 
fortjente representant for ytringsfriheten i vårt absurde klima for ytringsfrihet anno 2020.  
 
Nå er det 13 år siden innledninga for Europas Kulturhovedstadsår 2008. Hovedforankring for 
tildelingen var ICORN og fribyordningen for forfulgte forfattere og andre ytringsformer. "Open 
Port" og "Point of Peace" var nøkkelord for tildelingen av Europas Kulturhovedstad 2008 til 
Stavanger, Sandnes og Rogaland. Det minnes jeg med stolthet og lot meg lokke til regionen. 
 
Julian Assange livssituasjon og varslerdrama har vist at rettssikkerheten nå er satt på et alt for 
høyt spill. Den er en saga blott i vestlige demokratier om Julian Assange ikke får amnesti, 
men utleveres til USA som vil dømme ham til 175 år  i fengsel for å fortelle sannheten om 
USAs krigsforbrytelser under den pågående "krigen mot terror". 
 
Hva slags samfunn får vi når varslerne knebles? 
 
Med vennlig uroptimistisk hilsen 
 
Tone Ravnaas,  
Landsstyrerepresentant WILPF Norge/ IKFF avd. Sandnes 
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