
"Governos não podem ter duas caras" 
Craig Murray 
 
Para ex-diplomata britânico autor de livro com vazamentos, caso WikiLeaks deve tirar 
diplomacia da "sombra' 
 
Craig Murray avalia, porém, que nível de sigilo das comunicações diplomáticas tende a 
aumentar no futuro 
 
O ex-embaixador britânico Craig Murray, 52, se diz contente e redimido pelo WikiLeaks. 
Convertido em ativista, ele pôs fim a 20 anos de carreira diplomática em 2004 jogando lama 
no ventilador. "Ficou claro para mim que nossa política era a de ser um serviçal, ou ao menos 
um imediato, para a política externa americana", diz o autor de "Diplomacia Suja" (Companhia 
das Letras, 2010). Murray espera que a comunicação diplomática americana exposta no site 
tire a política internacional da sombra e dificulte a vida de governos "duas caras". Mas defende 
cuidado, pois o que está ali é a visão americana do mundo. O diplomata, que está em Gana e 
falou à Folha por telefone, se destacou no Uzbequistão e na negociação de limites no Atlântico 
Norte. Hoje, porém, lamenta que a vida não lhe tem sido fácil. 
 
Folha - O saldo do vazamento na diplomacia é mais positivo ou negativo? 
 
Craig Murray - O caso mostra que os governos não podem ter duas caras -como o Iêmen e o 
Paquistão, que dizem aos americanos que combatem o terrorismo e, para a população local, 
renegam os EUA. Com o maior acesso à informação por conta da internet, fica impossível 
manter esse tipo de política. 
 
Não havia expectativa de que a instantaneidade e acessibilidade da rede afetariam a 
diplomacia? Não havia plano para lidar com isso? 
 
A burocracia estatal é muito vagarosa. Quando usei, no meu livro, telegramas diplomáticos, e 
os pus no meu site, o governo britânico obteve um mandato para me proibir de usá-los. Eu 
tirei do ar, mas o material já aparecia em outros sites. A reação é lenta. 
 
O teor do vazamento o surpreendeu? 
 
Tudo era sabido por quem trabalha e estuda diplomacia, embora em menor detalhe. Mas não 
pelo grande público. Veja as ilhas Diego Garcia [no oceano Índico], sobre as quais eu escrevi e 
ninguém prestou atenção: a população foi removida com a justificativa de criar uma reserva 
natural, e foi instalada ali uma base militar dos EUA depois usada para levar prisioneiros 
capturados sem mandato e torturados. Agora isso está nos telegramas. 
 
Um argumento contra o WikiLeaks é que, em vez de mudar como os governos agem, 
isso os levará a aumentar o sigilo. 
 
Espero as duas coisas. Sempre será preciso um nível de registro pelos governos. O paradoxo é 
que quem reclama da vigilância por Londres e Washington ouve, das mesmas pessoas, que o 
governo tem direito ao sigilo, que "quem não deve não teme". Deveria ser o oposto. Pagamos 
o governo, ele não deveria ter segredos. 
 
O sr. concorda com diplomatas que admitem que o governo deva prestar contas, mas 
que um nível de segredo é inerente à função? E abrir tudo coloca vidas em risco? 
 
Quem fala em risco são os mesmos que apoiaram a guerra no Iraque e no Afeganistão. Não 
devemos ouvi-los. Mas concordo que há questões e momentos que precisam de sigilo 
temporário, sobretudo em negociações e denúncias de direitos humanos. 
 
Plena transparência é loucura. Usar o sigilo só para encobrir desonestidade e duplicidade, 
porém, é errado. 
 



Parte das revelações ecoa a agenda de Washington, como dizer que o Irã está 
isolado. Isso pode ajudar a manipular opiniões? 
 
São documentos americanos, é a visão americana do mundo. Há uma tendência dos 
diplomatas de dizer ao Departamento de Estado o que ele quer ouvir. O WikiLeaks não diz que 
os telegramas são isentos. É preciso cuidado. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 06 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A14. 


