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agenda política. Da mesma forma que
eu tornaria público um caso de corrup-
ção num partido de esquerda, também
o faria com um partido de direita. E pen-
so que é isto que é neutro. Isto é algo que
diferentes grupos e diferentes pessoas
podem usar como instrumento de agi-
tação e isso é perfeitamente saudável.
Acha que foi isso que aconteceu com a

WikiLeaks?
Não, porque a dada altura começou a
seleccionar-se o que seria publicado.
Por causa da quantidade de material
que estavam a receber?
Sim, mas também porque não construí-
mos a organização da forma certa. E a
dada altura, o Julian queria voar o mais
alto e rápido possível. Eu prefiro voar a
baixas altitudes e fazê-lo durante o máxi-
mo de tempo tempo possível.
Desde que deixou a WikiLeaks parece
andar bastante ocupado, não só com a
OpenLeaks mas com outras questões
relacionadas com transparência. Foi a
propósito disso que participou num
debate no Parlamento Europeu na
semana passada?
Conheço há já alguns anos uma deputa-
da holandesa que está no Parlamento
Europeu e com quem trabalho desde a
minha passagem pela WikiLeaks. No
ano passado, ela organizou um debate
sobre delacção e transparência e eu fui
convidado, mas o Julian decidiu que que-
ria ir, portanto não fui. Este ano fui nova-
mente convidado para um debate sofre
o futuro da diplomacia depois da Wiki-

Leaks. Como o Julian não está autoriza-
do a sair de casa, pude participar no deba-
te.
Falou com Assange alguma vez desde
que abandonou a WikiLeaks?
Não.
No livro relata como reforçou a segu-
rança em sua casa e que chegou até a
comprar o cartão 100, que custa 3800
euros e que lhe permite viajar de com-
boio quando e como quer sem deixar
rasto. Porque é que sentiu esta neces-
sidade? Tinha medo de alguma coisa?
O problema é que eu não sei dizer o que
é realmente necessário, só sabemos o
que é realmente necessário quando já
é tarde demais. A minha casa não é
nenhuma fortaleza, não é um castelo
em que ninguém consegue entrar. Ape-
nas quis criar um sistema básico de segu-
rança que me ajudasse a confiar na casa.
Não sei se era necessário, mas, olhan-
do para trás, penso que é melhor ser
cuidadoso do que correr riscos. Acho
que não seria bom começar a dizer em
entrevistas que isto era mesmo neces-
sário, esse é o estilo do Julian, é auto-
promoção. Ele dizia a toda a gente que

estava sob vigilância e coisas assim,
quando não estava. Está a construir um
mito em torno de si.
Mas houve pessoas apanhadas na
rede, como o soldado Bradley Man-
ning, que está preso há um ano sem
julgamento e com suspeitas de tortu-
ra. E em relação a isto, diz uma coisa
curiosa no livro sobre John McCain
[republicano e ex-candidato à presi-
dência dos EUA] ser mais a favor da
transparência governamental do que
Barack Obama...
Acho que o que está a acontecer com
Bradley Manning é revoltante e acho que
não estaria a acontecer sob um governo
McCain. McCain sofreu torturas e tem
uma opinião informada sobre o tópico.
Portanto, penso que ele, pelo menos,
garantiria que o tratamento [a Manning]
seria 100% correcto – não apenas legal,
mas humano. Quanto à abertura do gover-
no, Obama baseou muitas das suas polí-
ticas nessa premissa, até foi criado um
website de acesso a todos os dados gover-
namentais, mas ao que parece agora esse
site vai ser encerrado, porque dizem que
não têm dinheiro para mantê-lo.
Deixou de ser uma prioridade.
É essa a questão. Que tipo de priorida-
de é e quanto dessa prioridade não o era
por estar na moda e por ser isso que as
pessoas queriam. Pelo contrário, McCain
tem uma longa tradição de luta pela
transparência mesmo antes de ser moda.
Penso que ele é bastante honesto e não
sei até que ponto é que Obama o é. Mas
na realidade não sei grande coisa. Pos-
so ser muitas coisas mas não sou um
especialista em política dos EUA.
A WikiLeaks foi uma pedrada no char-
co mundial e o subtítulo do seu livro é
“A minha passagem pelo website mais
perigoso do mundo”. Porquê esta
expressão?
Basicamente é uma questão em aberto.
A WikiLeaks foi baptizada algumas vezes
como a organização mais perigosa do
mundo e sempre me questionei o que é
que queriam dizer com isso. É a mais
perigosa para mim, que ando a receber
ameaças e cartas de advogados do Julian?
Ou é a mais perigosa para quem forne-
ce o material e que não tem como pro-
teger-se, como o Bradley Manning? Ou
ainda a mais perigosa para as pessoas
referidas nos documentos, que são expos-
tas pela WikiLeaks?
E o que é que conclui?
Não sei mesmo. É uma questão em aber-
to, cuja resposta cada pessoa tem de des-
cobrir por si mesma.

“O que está a acontecer
com Bradley Manning é

revoltante e acho que
não aconteceria sob um

governo McCain”

“A WikiLeaks agora tem
tudo a ver com dinheiro,

com quantos acordos
conseguem e com

quantas publicações”

A meio da entrevista, a frustração
deu de si: “[Julian] disse que a Wiki-
Leaks devia passar a ser uma ope-
ração insurgente, porque não tem
um cabecilha. Ele é o cabecilha!”
Suspiro. “Quem trabalha lá parece
não ver as contradições...”


