Mandag d. 25. oktober 2010

PRESSEMEDDELELSE
WikiLeaks og dens stifter Julian Assange blev i weekenden hædret med den internationale
whistleblowerpris "Samuel Adams Award for Integrity in Intelligence" (SAAII)
WikiLeaks og dens stifter Julian Assange modtog prisen den 23. oktober 2010 ved en ceremoni i
London. Prisen blev overrakt til Julian Assange af tidligere SAAII prismodtager og tidligere britisk
ambassadør i Uzbekestan, Craig Murray. Craig Murray henviste i sin takketale til pressen som den
fjerde statsmagt, og beskrev problemerne med embeddede journalisters objektivitet og sluttede af
med at sige:
”Today we honor WikiLeaks, and one of its leaders, Julian Assange, for
their ingenuity in creating a new highway by which important documentary
evidence can make its way, quickly and confidentially, through the ether
and into our in-boxes. Long live the Fifth Estate!”
Prisen blev givet til WikiLeaks på vegne af deres kilder, for gruppens offentliggørelse af lækkede
militære dokumenter vedrørende krigene i Irak og Afghanistan.
Den internationale whistleblowerpris SAAII bliver uddelt én gang om året af ”Samuel Adams
Associates for Integrity in Intelligence”. Det er en gruppe tidligere efterretningsfolk fra CIA og
andre efterretningstjenester, der kæmper mod den stigende politisering af efterretningsvæsnerne.
I 2008 gik prisen til danske Major Frank Grevil fra Forsvarets Efterretnings Tjeneste, for hans
afsløring af uoverensstemmelser mellem regeringens retorik og FETs trusselsvurderinger op til Irak
krigens begyndelse. Afsløringer som har kostet Frank Grevil 4 måneders fængsel.
Tidligere modtagere af SAAII prisen er blandt andre:
- Coleen Rowley, FBI;
- Katharine Gun, Britisk Efterretning;
- Sibel Edmonds, FBI;
- Craig Murray, britisk ambassadør til Uzbekistan;
- Sam Provance, sergant i den amerikanske hær;
- Larry Wilkerson, Oberst i den amerikanske hær og tidligere chief of staff for Colin Powell ved US
State Department.
For mere information kontakt
Tom Clark, email tom@tavshedspligt.dk, tlf. 6062 1763 eller
Hasse Feldthaus, email hasse@tavshedspligt.dk, tlf. (+45) 27283388
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