
Būkime kūrybingi! Kūrybingi mėgėjai ir mokytojai , 
"tūkstantmečio gimtadienį" reikia švęsti

Mieli kolegos, draugai, šeimos, 

Nesvarbu, ar skaitėte apie "Wikileaks", ar ne, šios akimirkos mūsų giminė neturi praleisti! 
Jei neturėjote pirminės informacijos, ją galite rasti toliau aiški apžvalga (1), taip pat daugybės prezidentų, deputatų, akademikų ir įžymybių, kurie
pasisako už "Wikileaks", pavardes (2).

Dabar kalbama apie tai, kaip pasinaudoti Džuliano Asandžo 50-uoju gimtadieniu, kad į pasaulį pasipiltų teigiamų posūkių virtinė.
Taip, jūs teisingai išgirdote: teigiamas! 
Philippas Adamsas kviečia visame pasaulyje per meną išreikšti teisingo pasaulio vizijas ir nuo liepos 3 d. leisti tam nuskambėti visame pasaulyje
kaip festivaliui (3)

Tegul mūsų pokalbiai namuose, klasėse ir klubuose būna nukreipti į tokias temas, kaip, pavyzdžiui, drąsos, ištvermės vaidmuo ir apie
tai, kas verčia žmones elgtis socialiai. Keiskimės mintimis. Iš savo minčių kurkime eilėraščius. Sukurkime dainas iš savo eilėraščių
arba mažų istorijų, arba paveikslą prie citatos,  -  ką tik sugalvosite! -  Jei  ieškosite citatų su tokiais raktažodžiais,  internete rasite
pasiūlymų tikroms smegenų valandėlėms!
Kurkime vizijas: kaip mes, žmonės, norime bendrauti ateityje, kai kalbama apie ginti tai, kas teisinga, ir užkirsti kelią neteisingumui ?

Įkelkite savo kūrinius į savo institucijos interneto svetainę, "Facebook" arba "YouTube".
Tada atsiųskite gražiausią savo grupės kūrinį 
į "Twitter" adresu @PhillipAdams64 
arba "Facebook" adresu https://www.facebook.com/phillip.adams.9484/ 
Jei taikoma
- įsidėkite pastabą, kiek mažų ir didelių kūrinių esate sukūrę
- pridėkite nuorodą, kur juos įkelsite, su liepos 3 d. jūsų šventės nuotraukomis.

Tada per atostogas pasidžiaukite kitais kūriniais, kuriuos ten rasite, ir leiskite savo vizijai augti į ateitį, kurios trokštate.ateities kurią norime sukurti.

Antras dalykas, į kurį, naudodamasis proga, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra netyčinis pastangų suskaidymas.
Kai tokioje mažoje šalyje kaip Olandija per naktį surenkama daugiau nei milijonas balsų už švento Mikalojaus tradiciją, taip atsitinka dėl to, kaip
žiniasklaida su tuo elgiasi. Tačiau "Wikileaks" peticijos kelią skynėsi be žiniasklaidos, tik iš žmogaus žmogui. Milžiniškas pasiekimas! Tačiau
būtent  šis  didžiulis  įsipareigojimas  lėmė,  kad  peticijų  atsirado  tiek  daug,  kad  nė  viena  iš  jų  nėra  nė  iš  tolo  reprezentatyvi.  Nes  peticijos
veiksmingumą galiausiai sudaro tai, kaip pasireiškia bendras įsipareigojusių žmonių, kuriuos tai palietė, skaičius. Šiuo atveju paveikiama laisvė
visame pasaulyje (1).
Todėl mano patarimas, nevenkite šių pastangų:
- Pasistenkite, kad net ir tie, kurie jau pasirašė peticijas šiuo klausimu, nepabūgo pasirašyti ir šią tarptautinę peticiją. Jų yra daugiau nei 600 000
ir kasdien vis daugėja.
pasirašykite čia  https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late-stop-usa-extradition

- informuokite save ir visus, kuriuos galite pasiekti, kol dar nevėlu, nes reikia laiko, kad peticija patektų iš vieno žmogaus pas kitą.
Šį laišką kitomis kalbomis rasite čia: www.alphabetshop.eu/en/about-us/press 

Solidariai
Sigune-Maria Lorenz (4)

___________________________
1) Informacija
Asandžas įkūrė "Wikileaks" kaip informacijos atskleidimo platformą, leidžiančią informatoriams anonimiškai skelbti dokumentus ir išvengti su tuo
susijusių represijų. "WikiLeaks" ir Asandžas yra gavę keliolika svarbiausių pasaulinių žurnalistikos apdovanojimų:
https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange#Honours_and_awards                  https://de.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks#Auszeichnungen

Nilsas Melzeris, JT specialusis pranešėjas kankinimo klausimais, atveria pasauliui akis: "Iš pradžių atsisakiau. ... Mano įspūdį, kuriam didelę
įtaką darė žiniasklaida, taip pat nuspalvino išankstinis nusistatymas, kad Julianas Assange'as kažkokiu būdu yra kaltas... Jie atsiuntė man kelis



pagrindinius dokumentus... Man greitai tapo aišku, kad kažkas negerai... Išgalvotas kaltinimas išprievartavimu ir sufabrikuoti įrodymai Švedijoje,
spaudimas iš Jungtinės Karalystės, ... šališkas teisėjas, kalinimas griežčiausio saugumo kalėjime, niekada nepateikus kaltinimų ir neišklausius
teismo posėdžio, psichologinis kankinimas - ir netrukus ekstradicija į JAV, ... už (jų) karo nusikaltimų atskleidimą...
Mačiau, kaip greitai taikios šalys... gali virsti pragarais... Staiga tai, kas visada atsitikdavo kitiems, gali taip pat lengvai atsitikti mums arba mūsų
vaikams... Mūsų akyse kuriama žudikiška sistema!"
Visas interviu: https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-founder-julian-assange 

Tada, 2021 m. vasarį, susirinko garsūs teisininkai: "Dabar pilietinė visuomenė turi reaguoti! ...Ar kreipėtės į savo klubus, draugijas, bažnyčias,
bendruomenes? ...Ar kalbėjotės su žmonėmis, ...įsteigėte savo senelių elektroninio pašto adresus, ar tikrai kreipėtės į visus?"...
Apibendrinta 20 kalbų www.didactic-pilot.eu/home/pr/presse 
Visas susitikimas: www.youtube.com/watch?v=SMFd0o5qzJY 

JAV žurnalistas ir rašytojas Chrisas Hedgesas (apdovanotas Pulitzerio premija už reportažus apie pasaulinį terorizmą) negailėjo žodžių: "Mes
patyrėme korporacijų perversmą... kai karas, finansinės spekuliacijos ir vidaus stebėjimas yra vienintelis tikrasis valstybės verslas, ... kai mes,
piliečiai, esame tik prekės... kurias galima panaudoti, apiplėšti ir išmesti... Jei pralaimėsime šią kovą, tai bus pražūtinga ne tik Julianui, bet ir
mums." Visas pranešimas: https://www.youtube.com/watch?v=jaYPHrOGXFc&t=1s 

Dabar  pagrindinis  liudytojas prisipažįsta,  kad suklastojo parodymus,  kuriais  buvo grindžiamas JAV kaltinimas dėl  Asandžo ekstradicijos.  
https://stundin.is/grein/13627/ 

(2) Žinomi vardai, kurie pasisako už J. Assange'ą ir "WikiLeaks":
90 politikų, žymiausi tarptautiniai teisininkai, žurnalistai ir mokslininkai, 39 organizacijos, pavyzdžiui, "Amnesty International"
https://dontextraditeassange.com/statements/ 
168 teisininkai https://www.lawyersforassange.org/en/signatories-all.html 
310 gydytojų https://doctorsassange.org/ 
500 pasirašiusiųjų, tarp jų buvęs Graikijos finansų ministras Yanis Varoufakis, meksikiečių režisierius Alfonso Cuaronas ir indų rašytoja Arundhati
Roy, taip pat Irano Nobelio taikos premijos laureatė Shirin Ebadi.  https://us.fashionnetwork.com/news/  Celebrities  -sign-petition-to-let-assange-  
free,663573.html 
130 pirminių signatarų, tarp jų 16 Vokietijos ministrų ir prezidentų, po to 
daugiau kaip 45 000 pasirašiusiųjų https://assange-helfen.de/ 

(3) Dabartinis Phillipo Adamso kvietimas:
https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late-stop-usa-extradition/u/29204181?
cs_tk=ApnuYSy02SYFAuwt0WAAAXicyyvNyQEABF8BvG6cRUVTbwXvj8XgC3QZn90%3D&utm_campaign=500f39735f13473fb4a906bb8ca1b4
91&utm_content=initial_v0_5_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs 

(4) Mokyklos įkūrėja ir Europos apdovanota smegenimis grįsto ugdymo metodo kūrėja
 https://issuu.com/eaeapublications/docs/ga_brochure2016_021116_final_for_we/20


