
Paquistão usa falso despacho contra Índia  
 
Documentos atribuídos ao WikiLeaks foram difundidos por agência de notícias ligada ao serviço 
secreto do país 
 
Supostos relatos de diplomatas americanos tinham ofensas à Índia e foram veiculados pela 
mídia paquistanesa 
 
Vários veículos de imprensa do Paquistão tiveram que se retratar ontem pela publicação, na 
véspera, de despachos falsamente atribuídos a vazamentos do WikiLeaks reproduzindo 
acusações feitas pelo país à arquirrival Índia. 
 
Os documentos aparentemente forjados foram difundidos por agência de notícias do país 
ligada a Islamabad. 
 
O episódio ilustra a tensão que envolve as potências nucleares vizinhas -que já 
protagonizaram três guerras- e revela o primeiro, ao que se sabe, uso para fins de propaganda 
política dos vazamentos dos textos diplomáticos. 
 
O jornal "The News" admitiu que as informações "eram duvidosas e podem ter sido plantadas". 
O "Express Tribune", ligado ao jornal britânico "Herald Tribune", pediu "profundas" desculpas 
pelo ocorrido. Já o "Jang" admite que "são falsas", mas apenas em suas páginas internas. 
 
Nos despachos falsos, são atribuídos a representantes diplomáticos americanos na Índia 
relatos de que Nova Déli tem espiões nas regiões paquistanesas do Baluquistão e Waziristão e 
financia o extremismo hindu em seu solo. 
 
Islamabad frequentemente acusa a rival de fomentar o separatismo, no primeiro caso, e a 
insurgência, no segundo, para rebater acusações indianas de que financia grupos terroristas na 
Caxemira. 
 
Segundo os relatos falsos, os representantes dos EUA teriam qualificado de "genocídio similar 
ao da Bósnia", nos anos 90, o que ocorre na região da Caxemira - a qual abriga grupos 
separatistas. 
 
Há ainda nos documentos descrições em termos pouco usuais de altos oficiais indianos. O ex-
chefe do Exército Deepak Kapur é considerado "incompetente" e "cretino". 
 
Outros são "petulantes" e "egoístas". E o general H.S. Panag é comparado ao general 
Dragomir Milosevic, acusado de crimes de guerra durante a Guerra da Bósnia. 
 
O jornal "The Nation", que não se retratou, escreveu um editorial com base nas falsas 
revelações com o título de "A verdadeira face da Índia". 
 
Divididos em 1947, após a independência do Reino Unido, os dois países têm histórico de 
rivalidade, com disputas por território, acusações de fomento de insurgência e mesmo conflitos 
abertos. 
 
ORIGEM 
 
Os periódicos não souberam ontem informar a origem dos despachos falsos, porém disseram 
que as informações foram difundidas pela agência de notícias paquistanesa "Online News". 
 
Segundo a emissora britânica BBC, a agência é conhecida por seus laços com o serviço secreto 
paquistanês, órgão extremamente poderoso e na linha de frente das questões de segurança no 
país. 
 



O jornal "Guardian", também britânico e um dos veículos que receberam os mais de 250 mil 
documentos revelados pelo WikiLeaks, disse ontem não ter encontrado na sua base de dados 
os relatos publicados no Paquistão. 
 
Pelo contrário. Em alguns despachos de fato revelados pelo site, as descrições envolvendo 
Índia e Paquistão contradizem informações difundidas pelo "Online News". 
 
O documento falso diz que um investigador indiano foi morto por investigar elos entre 
extremistas hindus nos atentados de Mumbai, em 2008. No despacho verdadeiro, a hipótese é 
considerada completamente infundada. 
 
Ex-aliados planejam abrir "novo WikiLeaks" 
 
Ex-integrantes do WikiLeaks que se desligaram do site por divergências com o seu fundador, 
Julian Assange, planejam abrir já na próxima segunda um canal alternativo para publicação de 
vazamentos: o Openleaks. 
 
A ideia é resgatar princípios supostamente abandonados pelo WikiLeaks e por Assange, como o 
de ser uma plataforma aberta. 
 
"O Openleaks é um projeto tecnológico que se pretende um provedor de serviços a terceiras 
partes dispostas a aceitar material proveniente de fontes anônimas", disse Daniel Domscheit-
Berg, seu idealizador, à TV sueca SVT. 
 
Amanhã, a emissora transmite um documentário sobre o projeto liderado pelo alemão. Até 
deixar o WikiLeaks, neste ano, Domscheit-Berg atuava como o número 2 e porta-voz do site, 
com pseudônimo de Daniel Schmitt. 
 
Sua saída se deveu ao que ele considerou falta de transparência no processo de tomada de 
decisão do grupo. 
 
"Se você prega transparência para todo mundo, deve também ser transparente", disse 
Domscheit-Berg. 
 
Segundo ele, o problema do WikiLeaks teve início com os vazamentos de grandes proporções, 
como o de 76 mil documentos da Guerra do Afeganistão e de 400 mil textos sobre a Guerra no 
Iraque. 
 
Além da centralização das decisões, outra crítica a Assange - desde a última terça preso em 
Londres acusado de crimes sexuais na Suécia- seria a sua suposta obsessão em atingir os 
EUA. 
 
"CIBERGUERRA" 
 
O WikiLeaks afirmou ontem não ter nenhuma relação com a "ciberguerra" desencadeada por 
hackers contra empresas que, sob pressão dos EUA, aderiram ao cerco internacional contra o 
site. 
 
"Esse grupo [Anonymous] não tem ligação com o WikiLeaks", disse o site, em referência ao 
grupo que coordena os ataques que já tiveram como alvo Mastercard e Visa, Amazon e PayPal 
-todas tomaram medidas prejudiciais ao site nos últimos dias. 
 
Ontem, foram atacadas as páginas da polícia e da Promotoria da Holanda, em aparente 
represália à detenção, na véspera, de um suspeito de integrar o Anonymous. 
 
Uma dos advogados de Assange, Jennifer Robinson, afirmou ontem esperar que o fundador do 
site seja mesmo acusado de espionagem nos EUA e já prepara sua defesa. 
 



Robinson adiantou, no entanto, que considera que essa medida é inconstitucional segundo a 
legislação local. 
 
VAZAMENTOS DO DIA DO WIKILEAKS 
 
ESPANHA 1 
A atual ministra espanhola das Relações Exteriores, Trinidad Jiménez, chegou a qualificar Hugo 
Chávez de "palhaço" 
 
ESPANHA 2 
Já o antecessor de Jiménez, Miguel Ángel Moratinos, disse que Venezuela e Cuba são os 
"buracos negros" da região e que o boliviano Evo Morales é "ignorante" e "inexperiente" 
 
VENEZUELA 
A indústria petrolífera do país não é mais capaz de fornecer fundos a fim de colocá-lo no 
mesmo ritmo de crescimento econômico dos seus vizinhos 
 
COLÔMBIA 
O governo colombiano chegou a pedir aos EUA informações de inteligência sobre Venezuela e 
Equador durante crise regional em 2008. O pedido teria sido negado por Washington 
 
CUBA 
A situação econômica de Cuba pode se tornar "fatal" dentro de dois a três anos, e lentidão das 
reformas de Havana preocupa 
 
EGITO 
O ditador egípcio, Hosni Mubarak, deve concorrer ao sexto mandato no próximo ano, vai 
"inevitavelmente" ganhar e então governar até morrer 
 
NIGÉRIA 
A Pfizer, empresa farmacêutica, contratou investigadores para descobrir casos de corrupção 
envolvendo o procurador-geral 
 
MOÇAMBIQUE 
Os EUA estão preocupados com a possibilidade de o país virar um narco-Estado por supostas 
estreitas relações entre governo e os cartéis narcotraficantes 
 
Legislação sueca complica vida de Assange  
Gustavo Romano 
 
O pedido de prisão contra Julian Assange é baseado em um suposto crime sexual contra duas 
suecas, mas até agora não se sabe exatamente do que ele é suspeito. 
 
Assange confirma ter feito sexo com elas, mas de forma consensual, embora diga ter se 
recusado a usar preservativo. Se realmente a questão for apenas a falta da camisinha, o 
debate pode ser mais complexo do que parece. 
 
A Suécia possui uma das leis mais severas contra crimes sexuais no mundo. Enquanto no 
Brasil só a violência ou a grave ameaça caracteriza um estupro, lá existem várias gradações de 
atos que constituem estupro, com penas distintas. 
 
Forçar alguém com violência ou grave ameaça a fazer sexo gera uma pena que varia de dois a 
seis anos. Se as circunstâncias causam grave dano físico, expõem a vida da vítima a risco 
iminente, ou o acusado usa de especial brutalidade, o crime passa a ser considerado grave, e a 
pena sobe para até dez anos. 
 
Se a violência ou a ameaça não é grave, ou o ato é menos grave, ele continua sendo um 
estupro, mas a pena cai para o máximo de quatro anos. 
 



Mas não é necessariamente isso que aconteceu. 
 
Tanto o mandado da Interpol em nome da promotoria de Gotemburgo quanto o mandado 
europeu falam apenas de "crimes sexuais", o que não é necessariamente estupro. 
 
O Código Penal sueco possui vários crimes sexuais, inclusive a "coerção sexual", definida como 
"engajar em uma relação sexual de forma coercitiva que não constitua um estupro", dando 
margem para uma variedade de interpretações. A pena pode chegar a quatro anos. 
 
E é aí que a coisa se complica, pois Claes Borgstrom, advogado das supostas vítimas, não 
deixou claro qual a alegação contra Assange. Ele diz apenas, conforme a BBC, que se trata de 
um crime com pena de até quatro anos, o que, na prática, pode ser tanto um estupro quanto 
uma coerção sexual. 
 
O mandado foi expedido pela promotoria não porque já haja uma acusação formal contra 
Assange, mas porque ele não compareceu à audiência preliminar na qual seria ouvido. 
 
O problema para Assange é que o Código de Processo sueco autoriza a justiça a ordenar que 
ele fique preso até o julgamento, se o caso for levado adiante. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 11 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A22. 


