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penso que nos limitámos a ajudar a des-
poletar o que aconteceu a seguir. E ago-
ra todo o projecto de criação de uma
zona franca para os media, que ainda
está a decorrer, depende de quem está
a trabalhar nisto numa base diária, como
a Birgitta [deputada islandesa], o Smari
[membro do conselho constitucional cria-
do para discutir alterações à Constitui-
ção] e outras pessoas que estão a tratar
de levar este projecto para a frente.
Voltando a Assange, ao ler o seu livro
fica-se com a sensação de que é um
homem bastante egocêntrico...
E uma espécie de sociopata também. Ele
simplesmente não compreende como
são as outras pessoas, nem tenta.
E tem algumas teorias estranhas,
como a do spam.
Sim. O raciocínio dele é que as pessoas
gostam de receber spam porque assim
têm uma razão para ficarem zangadas
com alguma coisa.
Essa teoria explica porque é que, a
dada altura, Assange começou a falar
de transformar a WikiLeaks numa
operação insurgente?
Aí está uma coisa muito importante do
livro que ninguém parece destacar.
Então ele propôs mesmo isto de uma
forma séria?
Nós sempre promovemos a WikiLeaks
como uma organização de imprensa. E
no Verão passado, algures depois da publi-
cação dos diários da guerra no Afeganis-
tão, tivemos uma grande discussão sobre
erros cometidos e o rumo da organiza-
ção. E foi aí que ele disse que a Wiki-
Leaks já não era uma organização de
imprensa, mas uma operação insurgen-
te. Foi um daqueles momentos em que
pensei: “Em que raio de filme é que eu
estou?” Ninguém percebeu do que é que
ele falava e só nos deu dois ou três argu-
mentos para explicar a teoria.
Quais?
Que tínhamos uma estrutura reservada,
muito pouco organizada, sem cabecilha.
Mas isto nem sequer era verdade, por-
que ele é o cabecilha! Todas as pessoas
que trabalham na WikiLeaks hoje em
dia parecem não se aperceber destas con-
tradições.
O perfil pintado no livro é o de uma
pessoa que construiu a WikiLeaks
como uma extensão de si próprio, para
angariar atenção e fama. É assim? É
exactamente isso. Ele usa as pessoas.
Tu interessas enquanto serves um pro-
pósito, mas quando te tornas incómo-

do ele procura novos amigos. Já ouviu
falar deste novo acordo de confiden-
cialidade?
Que os actuais funcionários da Wiki-
Leaks assinaram?
Exacto. Há duas ou três semanas, o acor-
do de confidencialidade da WikiLeaks
foi publicado. O Julian fez toda a gente
assiná-lo, eles não podem sequer dizer
que assinaram o acordo. Se o disserem,
estarão a violar o acordo e a multa é de
12 milhões de libras [cerca de 13,5 milhões
de euros]. E tem um parágrafo inteiro a
explicar porque é que o acordo é impor-
tante e como protege os interesses comer-
ciais da WikiLeaks.
Interesses comerciais?
Sim. Agora tem tudo a ver com dinhei-
ro e com quantos acordos conseguem
fazer e com que publicações. E interna-
mente as pessoas estão tão amedronta-
das que vazam material e ele torna-se
menos valioso.
Uma das grandes críticas à organiza-
ção desde o início é que parece não ter
peritos com as qualificações necessá-
rias para analisar os documentos rece-
bidos. Concorda?
Concordo plenamente, mas acho que isso
é impossível. Ao aceitar documentos de
todos os países, em todas as línguas, sobre
todos os sistemas políticos, etc, era pre-
ciso ter uma organização de tamanho
inimaginável e isso é impossível de cons-
truir. Daí que seja necessário encontrar
uma abordagem diferente e é isso que
temos agora na OpenLeaks, para garan-
tir mais eficiência e para não existir este
tipo de problemas.
É essa a grande diferença entre a
WikiLeaks e a OpenLeaks?
Sim, somos muito menos do que a Wiki-
Leaks. Não estamos a tentar construir

um grande império que tenta fazer tudo.
Em vez disso, concentramo-nos em ques-
tões técnicas, oferecendo um sistema
que as pessoas podem usar para, anoni-
mamente, transmitirem informações a
um receptor. Oferecemos esta tecnolo-
gia a organizações existentes, como os
media e organizações não governamen-
tais. Portanto, no futuro, se tu, como fon-
te, souberes de um escândalo, não te limi-
tas a despejá-lo na WikiLeaks e eles publi-
cam; em vez disso, vais a um jornal que
possa estar interessado nisso.
Portanto a sua nova organização fun-
ciona como uma ponte?
Isso mesmo. A maioria das organizações
de media não tem boas equipas de tec-
nologias de informação, nem sequer se
preocupa com esse tipo de serviços, que
têm requerimentos muito específicos e
que exigem soluções sofisticadas. É isso
que oferecemos. Protegemos a fonte dos
media, de forma a que, mesmo que a
informação caia nas mãos de um jorna-
lista que é um otário, ele não pode fazer
nada à fonte porque não sabe quem ela
é. Por outro lado, se alguém se infiltrar
no teu computador – algo que se está a
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tornar num problema para muitos jor-
nalistas – ou alguém te enviar um docu-
mento com vírus, nós protegemos-te,
porque limpamos os documentos antes
de os receberes. Nós tratamos da parte
técnica e tudo o que tem a ver com veri-
ficação das informações e com a defini-
ção das fronteiras entre o que é público
e o que é privado é decisão do jornalis-
ta.
A OpenLeaks tem sido contactada por
fontes da WikiLeaks?
Sim. Temos sido contactados por fontes,
por parceiros, até pelo pessoal dos media
que trabalham com a WikiLeaks, que já
não estão tão satifeitos com isso e que
querem manter-se independentes.
No livro escreve que queria que a
WikiLeaks fosse um prestador de ser-
viços neutral e não um agitador políti-
co. Mas com o tipo de informação que
a organização, e agora a OpenLeaks,
recebem, isso não é utópico?
Acho que não. Oferecer uma plataforma
como esta já é uma declaração política,
porque está a promover-se o valor da
transparência e isso tem valor político.
Mas não quer dizer que sigamos uma

“Quem trabalha na
WikiLeaks hoje em dia

parece não se aperceber
das contradições [de

Assange]”

“Julian queria voar o mais
alto e rápido possível. Eu

prefiro voar a baixas
altitudes e pelo máximo

de tempo possível”

WIKILEAKS
“É UM FENÓMENO POP,
ALGURES ENTRE
O ROBIN DOS BOSQUES
E O JAMES BOND”


