
ONU sai em defesa de dono do WikiLeaks 
Andrea Murta 
 
Comissária de direitos humanos, Navi Pillay, diz que ações contra site e seu dono violam 
liberdade de expressão 
 
Hackers que saíram em defesa de Assange e do site voltam a prometer ações; suposto ativista 
é detido pela Holanda  
 
A ONU elevou ontem o tom da polêmica sobre o cerco ao WikiLeaks, com a alta comissária 
para direitos humanos classificando a pressão contra empresas ligadas ao site como tentativa 
de censura. 
 
Para a comissária, Navi Pillay, o conjunto de ações para cortar laços do WikiLeaks com 
prestadoras de serviços - entre outros, Amazon, Visa, MasterCard e PayPal - pode ser 
interpretado como tentativa de impedir o site de publicar, o que viola o direito à liberdade de 
expressão. 
 
Pillay não nomeou supostos responsáveis pela pressão, mas acredita-se que ela venha do 
governo dos EUA. 
 
O WikiLeaks divulga gradualmente desde o dia 28 mais de 250 mil despachos sigilosos de 
diplomatas americanos. A ação enfureceu os EUA, que investigam criminalmente o site e 
estudam processar o seu criador com base em leis de espionagem. 
 
Julian Assange está atualmente preso em Londres e pode ser extraditado para a Suécia devido 
a processo por crimes sexuais. Ontem, Assange foi transferido a uma seção especial da prisão, 
de acesso ainda mais restrito. 
 
Segundo fontes diplomáticas, Washington já conversa informalmente com autoridades suecas 
sobre a possibilidade de transferir Assange para custódia americana. 
 
A ideia é julgá-lo nos EUA por crimes ligados a espionagem, mas há muita incerteza sobre 
como o processo seria feito -nenhuma lei americana atual se aplica ao caso. 
 
Enquanto isso não ocorre, críticos resolveram tentar calar o site de outras maneiras. 
 
A Amazon parou de hospedar o site, e Visa e MasterCard impediram transferências a ele com 
seus cartões. 
 
Pillay se disse muito preocupada. "Se o WikiLeaks cometeu algum ato reconhecidamente ilegal, 
então isso deve ser abordado pelo sistema legal, não por pressão e intimidação a terceiros." 
 
Para a comissária da ONU, a crise expôs a necessidade de países protegerem o direito ao 
compartilhamento livre de informações, como exigido por leis internacionais. 
 
"CIBERGUERRA" 
 
Na rede mundial, hackers deram sequência às ações contra empresas que aderiram ao cerco 
ao WikiLeaks, travando disputas que para alguns configura uma "ciberguerra" ou "guerra 
virtual". 
 
Os ativistas ganharam milhares de novos adeptos e estabeleceram como os novos alvos a 
Amazon, que na semana passada parou de hospedar o WikiLeaks, o site de pagamentos on-
line PayPal e o site do governo da Suécia. 
 
Segundo a BBC, foram registrados apenas ontem 31 mil downloads do programa que utilizado 
para "voluntariar" um computador a fazer parte da onda de ataques. 
 



A ação conhecida como "negação de serviço" (DDoS, na sigla em inglês) consiste na inundação 
de um site com milhares de pedidos de acessos simultâneos, tornando-a instável ou tirando-a 
do ar. 
 
Ontem, no entanto, os ataques não surtiram o efeito da véspera, quando as páginas das 
empresas Mastercard e Visa, que cancelaram os pagamentos ao WikiLeaks, caíram em meio a 
sobrecarga. 
 
No final do dia, hackers do grupo Anonymous -que tem coordenado as ações- admitiram ainda 
não ter condição de derrubar a Amazon e prometeram priorizar o PayPal. 
 
Segundo a agência France Presse, a empresa reativou ontem a conta do WikiLeaks, 
desbloqueando os seus fundos, mantendo, no entanto, restrições a novas doações. 
 
O site do governo da Suécia, país que emitiu pedido de prisão contra Assange por crimes 
sexuais, chegou a ficar fora do ar por algumas horas, mas depois voltou. 
 
Já a rede social Facebook justificou a decisão de suspender o perfil da "Operação Payback" -
como os ataques são chamados-, alegando que a página estava sendo utilizada para divulgar o 
programa usado para ações. 
 
Na Holanda, um adolescente de 16 anos foi preso, suspeito de envolvimento com os ataques 
virtuais. A Promotoria holandesa não identificou o detido. 
 
Liberdade de imprensa, sim; mas roubo de dados, não 
Clóvis Rossi 
 
Governos estão utilizando um pretexto capenga para perseguir Julian Assange, o fundador do 
site WikiLeaks  
 
O caso WikiLeaks é talvez o mais acabado exemplo de respostas definitivas, porém 
contrapostas, para discutir o complexo tema da liberdade de expressão. 
 
Primeira pergunta e primeira resposta: a mídia, incluindo aí a eletrônica ou seja o próprio site 
WikiLeaks, tem o direito de publicar documentos oficiais roubados? Sim, desde, é claro, que os 
documentos tenham interesse público. É inequivocamente o caso dos papéis do Departamento 
de Estado. 
 
Afinal, o público tem todo o direito de saber o que seus governantes dizem e fazem, até 
porque agem em nome do país, que são todos e cada um de seus habitantes. 
 
Essa resposta, de resto, já tramitou em julgado: a Corte Suprema deu aval ao mais famoso 
vazamento anterior, o dos chamados "Papéis do Pentágono", sobre a Guerra do Vietnã, que o 
"New York Times" publicou em 1971. 
 
Segunda pergunta: os governos têm o direito de tentar perseguir quem roubou os papéis? 
Óbvio que sim. Roubo é roubo, ainda que o motivo eventualmente invocado para o roubo seja 
tão nobre quanto defender a transparência nas ações do governo, qualquer que seja o 
governo. 
 
Pretender a impunidade para esse tipo de ação equivale a aceitar a impunidade também para 
quem rouba e vaza, por exemplo, os dados fiscais de qualquer contribuinte, seja qual for a 
razão invocada para o vazamento. 
 
A partir daí, chega-se a um ponto bem mais difuso: perseguir o ladrão de dados justifica 
"matar o mensageiro", como Julian Assange, o fundador de WikiLeaks, diz estar ocorrendo? 
Claro que não. 
 



Mas não é bem isso que os governos, especialmente o norte-americano, estão fazendo. Matar 
o mensageiro significaria proibir a difusão da mensagem, o que ninguém nem sequer se 
atreveu a sugerir ou tentar. 
 
Seria censura e estaríamos de volta à primeira pergunta e à resposta a ela. 
 
O que os governos estão fazendo é utilizar um pretexto capenga, o do suposto abuso sexual 
cometido por Assange, para perseguir o mensageiro de forma a evitar que futuras mensagens 
cheguem a ele e dele ao público. 
 
Se fizessem a perseguição abertamente, sempre pelos meios legais, ficaria muito mais difícil 
falar em ameaça à liberdade de imprensa. 
 
Afinal, ninguém com sentido comum nega que todos - governos ou cidadãos - têm o direito de 
recorrer à Justiça para coibir o que consideram abusos cometidos pelos meios de comunicação, 
pouco importa se os convencionais ou os novos meios eletrônicos, que, neste caso, se deram 
as mãos. 
 
Caça a site e fundador provoca críticas ao "país das liberdades" 
 
O cerco ao WikiLeaks liderado pelos EUA, autoproclamados bastiões da liberdade e da 
democracia, já motivou duras críticas quanto a uma suposta hipocrisia e arrogância imperial, 
até entre alguns países aliados na Europa. 
 
Embora o governo americano ainda não tenha feito acusações formais contra o fundador do 
WikiLeaks -o que deverá fazer-, as críticas a Julian Assange e ao site vão de "terrorismo" a 
"ataque à comunidade internacional". 
 
Para John Naughton, que escreve no "Guardian" - um dos veículos a receber vazamentos que 
constrangeram a Casa Branca-, "é uma deliciosa ironia que as assim chamadas democracias 
liberais estejam clamando pelo fechamento do WikiLeaks". 
 
Há cerca de um ano, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, fez apaixonado discurso 
em defesa da liberdade na internet em resposta à ações do governo da China contra o Google. 
 
"Mesmo em países autoritários, redes de informação têm ajudado pessoas a descobrir novos 
fatos e feito governos mais transparentes", afirmou Hillary, no que para Naughton parece aos 
olhos de hoje mais uma "sátira". 
 
A pressão dos EUA, que para muitos motivou ações de empresas contra o WikiLeaks, foi ainda 
criticada por jornais na Alemanha e França e pelo governo russo. 
 
"É como dizem: vaca dos outros pode mugir, já as nossas devem ficar quietas", disse o premiê 
Vladimir Putin. 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A16. 


