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Recusa a definição de co-fundador por-
que, diz, foi isso que lhe trouxe proble-
mas com Julian Assange, e pede cuida-
do nas menções ao seu percurso pela
WikiLeaks. O engenheiro de computa-
ção alemão, de 33 anos, ex-número dois
da organização e braço-direito do fun-
dador durante três anos, parece carre-
gar o fardo de quem fez parte do grupo
mais politicamente incómodo do mun-
do. Durante a entrevista, olhou tão direc-
ta e atentamente para a jornalista e para
o empregado que lhe serviu a bebida
como perscrutou com precisão cirúrgi-
ca a sala de entrada do hotel onde rece-
beu o i. Na troca de contactos, sublinhou
que qualquer domínio de email é melhor
do que o Gmail. Diz que Julian Assange
é um sociopata que provocou uma psi-
cose ao seu gato e que o que está a ser
feito ao soldado Bradley Manning – deti-
do por suspeita de fornecer documentos
secretos da diplomacia dos EUA ao web-
site – é “ultrajante”. Algo que, defende,
provavelmente não aconteceria se John
McCain tivesse batido Barack Obama
nas últimas presidenciais norte-ameri-
canas.

Faz algumas revelações estrondosas
em “Nos Bastidores da WikiLeaks”,
mas lendo-o, nota-se que é um livro
menos chocante do que se estava à
espera, considerando o que os media
optaram por destacar depois da pri-
meira apresentação em Fevereiro.
Sim, como o caso do meu gato.
O Senhor Schmitt, cujo nome adoptou
para proteger a sua identidade, e que
mais tarde ficou com uma psicose por
conviver tanto tempo com Julian
Assange.
Exacto. Isso foi no início, o destaque des-
ses detalhes. O mundo odiou-me duran-
te alguns dias, mas ainda ninguém tinha
lido o livro. Poucas pessoas o tinham lido
e tivemos esta conferência de imprensa,
em Berlim, onde falámos de quatro tópi-
cos. Um deles era o gato. Não é assim
tão importante, é uma pequena anedo-
ta, mas não muito reveladora. E foi isso
que acabou por dar uma ideia errada do
livro, porque todos os jornalistas come-
çaram a escrever sobre o gato e as pes-
soas começaram a pensar: “Bem, se o
gato é mencionado na conferência de
imprensa, então deve haver uma série

de coisas como isto no livro.” Passei mui-
to tempo com a Tina [Klopp, jornalista
que ajudou a escrevê-lo] a balançar as
informações. Não queria escrever um
livro só com o meu lado da questão. Não
queria que fosse um livro de ódio.
Então por que decidiu escrevê-lo?
Ajudei a construir a WikiLeaks numa
altura em que ninguém tinha ouvido
falar do projecto, que acabaria por se
tornar muito famoso. Na altura, só
havia dois porta-vozes, eu e o Julian, e
quando se é porta-voz, tem-se uma res-
ponsabilidade para com o público, por-
que estamos a dizer-lhe o que fazemos,
como o fazemos e porque é que o que
fazemos é importante. Ajudei a cons-
truir a imagem do website e, a dada
altura, senti que o projecto estava a ir
na direcção errada.
Como assim?
Começou a ficar menos responsável, tor-
nou-se muito egocêntrico, muito focado

no Julian e na sua personalidade. Ele
recusava-se a aceitar qualquer forma de
crítica sobre erros que cometeu, tornou-
se paranóico, começou a usar o poder e
a força do projecto para não enfrentar
as consequências dos seus problemas
pessoais na Suécia.
Então acredita que Julian é culpado no
caso das duas mulheres que o acusam
de violação?
Acredito que há muita gente disposta a
acreditar que duas mulheres na Suécia
mentiriam apenas como favor político e
disposta a acreditar mais nisso do que a
dar uma hipótese a essas mulheres de
falarem. De qualquer das formas, deci-
di sair do projecto e expliquei que era
por não estar feliz com algumas coisas.
Então dei uma entrevista à “Der Spiegel”
na Alemanha, porque achei que tinham
uma boa distribuição e que só teria de o

fazer uma vez. Fui bastante diplomáti-
co, porque não queria ferir a WikiLeaks
nem a ideia por trás do projecto. Mas a
reacção do Julian foi dizer aos jornais
alemães que eu estava a ser pago pelo
FBI para o criticar e que quem quer que
o criticasse não devia ser ouvido. O advo-
gado dele até veio dizer à imprensa que
eu sou um doente mental que é acom-
panhado por um psiquiatra e que nin-
guém me deve dar atenção. Começaram
a aparecer tantas mentiras e disparates
que, a dada altura, senti que era impor-
tante repor a verdade e assegurar-me de
que isso ficava escrito de uma vez por
todas.
Esteve envolvido no projecto pratica-
mente desde o início...
Quase. É importante deixar isso claro,
senão o Julian volta a dizer que eu me
assumo como co-fundador e recomeça
a história.
Ok, quase desde o início. Meses depois

de Julian Assange
criar o projecto, o
Daniel entrou e tor-
nou-se numa parte
importante da orga-
nização até Setembro
de 2010, quando saiu.
Como é que funcio-
nou a estrutura da
organização durante
esses três anos?
Éramos cerca de qua-
tro ou cinco pessoas.
Grande parte do tem-
po, eu e o Julian fazía-
mos a maior parte do
trabalho e outras duas
ou três pessoas ajuda-

vam em tarefas. E em 2010, foi quando
se tornou complicado de definir, porque
o Julian começou a viajar bastante pela
Suécia e por Inglaterra e começou a fazer
novos amigos e a recusar-se a dizer a
toda a gente [na WikiLeaks] quem eram
e quantos. Lembro-me de ele dizer que
havia 30 pessoas na Suécia a trabalhar
com ele, mas um amigo que lá tenho diz-
me que já não estão na WikiLeaks.
Entre eles estaria Johannes
Whalström, filho de Israel Shamir,
conhecidos anti-semitas que defendem
que o holocausto nunca aconteceu.
Sim, é um dos mais próximos de
Julian neste momento. Envolveu-se no
projecto em 2008, mas se ainda hoje
perguntar a Julian se é verdade, ele diz
que não trabalha com Whalström.
No livro também diz que haveria dissi-
dentes chineses na fundação da orga-

nização.
Foi o que me foi dito, mas nunca os
conheci. Tínhamos um conselho con-
sultivo com nove pessoas, mas nunca
as conheci. Eu e o Julian chegámos a
encontrar um desses dissidentes chi-
neses numa conferência e eles não
falaram um com o outro. Acho que ele
nem sequer sabia que fazia parte do
conselho consultivo.
Em retrospectiva, qual acha que foi o
efeito mais positivo da WikiLeaks?
O melhor efeito é que hoje o meu avô
de 86 anos sabe o que é um delator. Na
Alemanha, por exemplo, não temos
esta cultura de denúncia. Temos bufos,
temos traidores, mas é tudo negativo.
Hoje toda a gente é confrontada com a
possibilidade de uma forma mais radi-
cal de transparência e o potencial dis-
so nos noticiários das 20h. As pessoas
agora querem mais informação e não
vão ficar satisfeitas com as pequenas
migalhas com que eram alimentadas
no passado. Querem mais transparên-
cia. Não é o fim da estrada, mas esta-
mos numa boa direcção. É o primeiro
passo numa direcção importante.
E acha que trouxe coisas negativas?
A minha impressão é que há demasiada
gente no mundo a querer acreditar em
teorias da conspiração e essas pessoas
estão a olhar para a WikiLeaks como
algo que não é.
Então o que é a WikiLeaks?
É um fenómeno pop, que está algures
entre o Robin dos Bosques e o James
Bond. E as pessoas estão dispostas a acre-
ditar em tudo, como numa seita.
Como acontece, por exemplo, na Cien-
tologia, que também é referida no
livro por causa de documentos que a
WikiLeaks publicou.
Sim. Os cientologistas ficaram zangados
depois de publicarmos os documentos
do Julius Bär [um dos maiores bancos
privados da Suíça, que tentou processar
a WikiLeaks em 2008 depois da publi-
cação de documentos que mostravam a
ocultação de milhões de dólares em inves-
tigações fiscais. A cientologia era uma
das organizações que escondia dinheiro
através do banco].
Outra série de documentos revelados
pela WikiLeaks que teve um efeito
estrondoso foram os do banco privado
islandês Kaupthing. Diz que chega-
ram, o Daniel e Assange, a ser recebi-
dos como estrelas de rock no país
depois dessa publicação.
Sim, mas a nossa influência foi mínima,

Daniel Domscheit-Berg.
“Há demasiada gente
a olharpara a WikiLeaks
como algo que não é”
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O antigo porta-voz
da WikiLeaks veio a
Portugal apresentar
“Nos bastidores da

WikiLeaks”, livro
que diz ter decidido
publicar para “repor

a verdade”

>>continua na página seguinte

“Tínhamos um conselho consultivo
com nove pessoas que nunca
conheci.Acho que algumas nem
sabiam que faziam parte dele”

“A WikiLeaks tornou-se um
projecto muito egocêntrico, focado
no Julian e na sua personalidade”

“O advogado de Julian disse aos
media que sou um doente mental”


