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Direto da casa em território inglês, onde se encontra em prisão domiciliar, Julian Assange, 
fundador do Wikileaks, participou do info@trends, que foi realizado semana passada, em São 
Paulo. Por meio de videoconferência, o jornalista criticou duramente os meios de comunicação 
ocidentais por ocultarem a realidade. Segundo ele, um dos motivos para isso é que as 
corporações encobrem as “verdades” com as mentiras dos governos como forma de 
legitimação de discursos oficiais e não com a realidade que efetivamente importa aos leitores. 
 
“Com as nossas negociações com os grandes grupos de comunicação, vimos as diferenças de 
visão deles com o que a população quer, pelo que expressa em pesquisas e Twitter. Ela não é 
tão conversadora assim”, disse Assange, complementando: “Mas nós fazemos um jornalismo 
forte e imparcial”. Atualmente, segundo o ativista, o Wikileaks está presente em 50 países em 
parceria com 90 organizações, entre imprensa e direitos humanos. 
 
Segundo Assange, o jornal The Guardian escondeu informações sobre a corrupção na Bulgária 
ao publicar apenas uma parte da história contida em telegrama disponibilizado pelo Wikileaks 
ao periódico. O nome das empresas envolvidas na ação ilegal foi omitido. Ele ainda afirmou 
que o The Guardian teria publicado uma matéria com a informação de que a Coreia do Norte 
havia enviado mísseis de longo alcance para o Irã, a pedido do serviço de inteligência norte-
americano. Ao New York Times, a denúncia envolve a informação de que uma família foi 
assassinada pelo exército americano em Bagdá. O jornal teria se recusado a publicar a 
informação. Na semana seguinte, o semanário aletraria o caso à tona. 
 
Para ele, a censura existente hoje no Ocidente é bem diferente do que se poderia imaginar, 
com policiais entrando nas casas e procurando indícios de alguma prática ilegal. “Eu acho que 
este é um problema muito grande. E há governos que instituíram políticas para se aproveitar 
disso”. Ele afirmou que o governo norte-americano gastou bilhões de dólares produzindo 
conteúdo “jornalístico” sobre a suposta realidade dos acontecimentos das últimas guerras que 
promoveu. 
 
Assange criticou ainda a cobertura da BBC nos protestos realizados recentemente em cidade 
da Inglaterra. “Estavam denunciando as pessoas. Não entrevistaram rebeldes”. Para ele, a 
declaração do primeiro-ministro britânico, David Cameron, de restrição às mídias sociais, se 
correlaciona com a posição do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak, dias antes de sua queda 
durante a “Primavera Árabe”. 
 
O jornalista indagou ainda sobre o futuro da liberdade: “Será que vai para um regime de 
vigilância e controle totais, como os EUA e a China, ou teremos o direito de nos comunicar de 
forma particular e pública?”. Para Assange, se o modelo de interação e disseminação de 
informações verídicas falhar, o mundo corre grandes riscos. “Se fracassarmos, vamos tomar o 
rumo da maior tirania que o mundo já conheceu”, pontuou. 
 
O jornalista comentou ainda que o Wikileaks não tem problemas para obter conteúdo. “A 
oferta de informação e de fonte não é difícil. O problema é publicar”. E declarou que as fontes 
são o principal valor para a entidade. “Com um pouco de cuidado e um pouco de coragem, é 
possível fazer grandes mudanças”, destacou, ao lembrar casos recentes, como o da “Primavera 
Árabe”.   
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 set. 2011, p. 6 
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