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L’ÚLTIM
A LA WEB
WIKILEAKS

ARÀBIA SAUDITA

Festes amb alcohol i drogues
L’Aràbia Saudita ofereix la imatge d’un país musulmà ultraconservador, però les festes privades que s’organitzen per a les classes acabalades a Jidda, a la riba del mar Roig, normalment van
acompanyades de drogues, sexe i alcohol.

IMPACTE DEL ‘CABLEGATE’

Els partidaris
del cap de Wikileaks
assalten internet
Grups de ‘hackers’ ataquen
les webs que han boicotejat
el portal de les iltracions
EL PERIÓDICO
LONDRES / CANBERRA

L

a defensa de Julian Assange,
que ahir va passar la segona
nit empresonat a Londres,
ha començat a organitzarse. L’advocat Geoffrey Robertson,
prestigiós especialista en drets humans que va representar l’escriptor
Salman Rushdie, ha acceptat defensar el fundador de Wikileaks. La batalla per la figura d’Assange, no obstant, es lliurarà també a internet, on
creixen els seus partidaris. Ahir, sense anar més lluny, grups de hackers
van complir les seves amenaces i van
llançar una campanya d’atacs contra webs de firmes relacionades amb
el setge al portal de filtracions, com
Postfinance i Mastercard.
El cap de Wikileaks, reclamat per
la justícia sueca per abusos sexuals
a dues dones, va insistir ahir de nou
en la teoria de la conspiració per empresonar-lo, per la difusió de més
de 250.000 arxius del Departament
d’Estat dels EUA, que han revolucionat les relacions diplomàtiques a tot
el món.
Mark Stephens, advocat britànic
d’Assange, va assenyalar que hi ha
«poders ocults» que persegueixen el
seu client. «Ahir vam veure les rialletes dels polítics nord-americans.
La trampa s’ha activat. Hi ha poders

ulian Assange, el fundador
de Wikileaks, està detingut però podria guanyar la
guerra, ja que els seus oponents no han calibrat bé quina és
la naturalesa dels contendents, ni
l’escenari d’operacions ni les armes.
Aquesta batalla la pot guanyar un
exèrcit anònim i global capaç de fer
front a qui pretengui impedir la llibertat a internet. En realitat, el combat que s’està lliurant no és sobre la
llibertat d’Assange ni sobre la seva moral, sinó sobre el control en la
xarxa. I Wikileaks està guanyant, de
moment, la guerra de la informació.
La resposta dels internautes no s’ha
fet esperar, amb una àmplia i variada gamma de reaccions.
La descentralització. La pàgina
de Wikileaks ja ha passat dels 1.000
mirrors (còpies exactes del lloc), cosa
que fa descentralitzada la seva pre-

J

Austràlia ofereix protecció
a Assange i l’advocat de
Rushdie accepta defensar-lo

l’extradició
EL SALT DE
SUÈCIA ALS EUA
J Suècia ha negat contactes

amb les autoritats nordamericanes sobre una eventual
extradició del fundador de
Wikileaks, Julian Assange,
detingut dimarts a Londres i
empresonat allà. «La resposta
és no», va declarar el ministre
de Justícia suec, Carl Bildt,
interrogat per l’agència France
Presse. La justícia sueca, que
ha emès una ordre de detenció
contra Assange, «no manté
cap contacte polític amb les
autoritats sueques o amb
qualsevol altra autoritat», va
subratllar Bildt.
J Estocolm i Washington

van firmar un tractat
d’extradició l’octubre del
1961, que va entrar en vigor
el desembre del 1963. El
Departament de Justícia dels
EUA està considerant acusar
Assange d’espionatge per la
filtració massiva de documents.

foscos en acció. Després del que s’ha
vist fins ara, podem concloure que
això és part d’un pla més gran», va
afirmar al diari Evening Standard.
Stephens va acusar també la Fiscalia sueca, que reclama l’extradició del fundador de Wikileaks, d’haver orquestrat «un judici públic». Segons el lletrat, Assange, de 39 anys,
es va oferir per entrevistar-se a Londres amb els investigadors, però ni
tan sols li van donar detalls de les
acusacions contra ell.
/ A internet, els simpatitzants d’Assange
van passar definitivament a l’acció.
Grups de ciberactivistes van atacar
les webs de Mastercard i de la Fiscalia de Suècia en represàlia per les seves accions contra Wikileaks.
El lloc de Postfinance, el banc suís
que va cancel·lar el compte de Wikileaks, també va ser víctima d’un atac
de denegació de servei, igual que la
web de Claes Borgstrom, l’advocat
que representa les dues dones que
acusen Assange d’abusos sexuals.
Visa, la segona multinacional de
targetes de crèdits que va tancar les
portes a Wikileaks –com ho van fer
abans les nord-americanes Amazon,
PayPal i EveryDNS– no va ser atacada directament, però serà demandada per Datacell, una firma islande-

MASTERCARD I LA FISCALIA SUECA
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La batalla de Wikileaks
Segurament res és
casual i en aquesta guerra
hi ha beneficiaris que no
donen la cara. Però és
igual. La llibertat guanyarà

sència i en dificulta l’extirpació judicial, política o tècnica.
La solidaritat. Els usuaris de Twitter i Facebook estan en plena ofensiva contra qualsevol intent d’aquestes xarxes que pretengui minimitzar –i molt menys censurar–la
resposta dels ciberactivistes. Els hastags a favor de Wikileaks han aconseguit el Trending Topics mundial. No
hi ha qui pugui fer callar el crit digital global.

Seguidors d’Assange, a
l’exterior del tribunal de
Westminster.
sa que actuava d’intermediària en
les donacions a Wikileaks, segons
va anunciar ahir la mateixa companyia des de Reykjavík.
Els ciberatacs a internet, dins
d’una campanya batejada com a Operació Venjança, s’emmarquen en el
corrent de suports que Wikileaks està rebent a la xarxa. També a les xarxes socials. Els seus partidaris han

inundat Twitter de missatges de solidaritat, mentre que la seva pàgina
de Facebook ja supera el milió de seguidors a tot el món.
Per la seva part, el Govern australià va brindar ahir protecció consular al seu conciutadà, que acusa Canberra de connivència amb els EUA
per «matar el missatger». L’Ambaixada d’Austràlia al Regne Unit va con-

El hackeig. Algunes organitzacions han anat més enllà i han llançat
atacs a les pàgines o les institucions
que s’han afegit a l’ofensiva contra
Wikileaks. La capacitat d’organitzar un atac simultani als servidors
d’aquestes companyies, fins a bloquejar-los i deixar-los fora de servei,
és una resposta contundent que notaran en termes de resultats econòmics o imatge pública.
La contrainformació. Wikileaks
ha contraatacat, ahir mateix, revelant curioses coincidències diplomàtiques i comercials del Govern
dels EUA amb Visa i Mastercard, les
mateixes companyies que han bloquejat les fonts de finançament independent de l’organització.
La simpatia. Pot ser que Assange
sigui un tipus fascinant o pertorbador. És igual. La justícia o la seva reputació pública ja decidiran i eme-

tran el seu veredicte. Però a ulls de
milions de ciutadans al món és un
símbol de la llibertat. Un Robin Hood digital que roba informació als
poderosos per donar-l’hi al poble.
Encapçala també la votació popular
a Time com a personatge de l’any.
Algú no ha entès que la força, el
poder, els diners o les dimensions ja
no guanyen les batalles de la llibertat
i la informació a la societat-xarxa. Segurament, res és casual i aquesta ciberguerra global entre David i Goliat té altres beneficiaris que no donen
la cara. Però és igual. La llibertat guanyarà, encara que Assange segueixi detingut, acusat i finalment condemnat. Cap presumpte delicte seu
podrà tapar la gran veritat: la informació lliure s’obre pas malgrat interessos i poders. El món obedient i
captiu (i censurat) s’ha acabat. Això
és només el principi. H
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LÍBIA

TARGETES DE CRÈDIT

Gaddai és un «excèntric»

Lobby per Visa i Mastercard

El líder libi és «voluble», pateix greus fòbies i actua d’acord amb els seus capritxos, segons
Wikileaks. Gaddafi té por dels pisos alts i prefereix no sobrevolar el mar. Trípoli, a més, va amenaçar
Londres si el condemnat per Lockerbie moria a la presó.

El Departament d’Estat sota el mandat del president Barack Obama es va convertir en el
lobby de les dues companyies quan una nova
llei sobre targetes de crèdit que les perjudicaria anava a
ser sotmesa a votació a la Duma de Rússia.
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Qüestió de
protecció
Els mals d’Assange radiquen en les
complexes lleis sueques sobre abusos sexuals
EL PERIÓDICO
BARCELONA

tactar amb Assange per assegurar-se
que té representació legal i que podrà rebre les seves visites igual que
qualsevol altre nacional en la mateixa situació, va anunciar el ministre
d’Exteriors, Kevid Rudd.
El cap de la diplomàcia australiana va subratllar que qualsevol persona té dret a la presumpció d’innocència, hores després que el ma-

teix Assange acusés el seu país de
col·laborar amb els Estats Units per
ocultar la veritat. Aquesta vegada,
Rudd va atribuir la culpa del flux
d’informació publicada per Wikileaks a les persones que l’han filtrat i
al Govern nord-americà per no protegir de forma adequada els seus cables confidencials.
En un article firmat a The Austra-

lian, propietat del magnat Rupert
Murdoch, Julian Assange va assenyalar ahir que al llarg dels quatre
anys de vida de Wikileaks «han canviat governs, però ni una sola persona, que se sàpiga de moment, ha
resultat perjudicada», mentre que
els Estats Units «ha matat milers
de persones només en els últims
mesos». H

Després de la trobada, Assange
i la seva comitiva van anar a dinar.
L’error moral de fer sexe sense con- Wilén se’ls va unir. Durant l’àpat,
dó es pot convertir per a Julian As- Assange va arribar a posar el seu
sange en tota una condemna peni- braç sobre l’espatlla de Wilén. A
tenciària. Això es desprèn del relat la policia li va dir que es va sentir
sobre el que va passar entre el líder «afalagada. Era evident que estava
de Wikileaks i dues dones, segons flirtejant amb mi». Van anar al cine,
l’informe policial obtingut pel Dai- a la sala van entrar en intimitats,
però es van acomiadar
ly Mail. Les lleis sueques
perquè Ardin havia orsobre delictes sexuals
ganitzat una festa a casón especialment comsa seva en honor d’Asplexes i es troben al cor
sange. En un twitter va
de la trama.
expressar la seva feliciAssange va arribar a
tat per l’èxit social.
Estocolm l’11 d’agost.
Era l’estrella convidaDos dies després Assange va tornar a queda d’un seminari sobre
dar amb Wilén. AquesLa guerra i el paper dels
ta li va oferir anar al
mitjans de comunicació.
33 Anna Ardin.
seu apartament, en un
Havia pactat els detalls
poble a 40 quilòmetres
de la seva participació
d’Estocolm. Un dels
amb Anna Ardin, de
cops que ho van fer ell
l’entitat organitzadono es va posar condó.
ra, a qui no coneixia.
Ella argüeix a més que
Ardin, de 31 anys, li
estava adormida. L’enva oferir dormir al seu
demà, van esmorzar
pis, ja que ella marxajunts i es van acomiva i no tenia previst toradar. Al cap de dos dinar fins al 14 d’agost,
es, Wilén va contactar
dia del seminari.
33 Sophia Wilén.
amb Ardin. Li va expliNo obstant, la nocar el que havia passat
ia va tornar 24 hores
abans del previst. Van acordar que i va expressar la seva por a un conpodia quedar-se a l’apartament i tagi de sida. Juntes van anar a una
van anar a sopar. Al tornar hi va ha- comissaria. Una fiscal de guàrdia,
ver sexe. Durant l’acte, el condó es davant les lleis de delicte sexual de
va trencar, cosa que té la seva relle- Suècia, en què l’ús del condó es vinvància. L’endemà van anar al semi- cula al consentiment de l’acte, va
nari. A primera fila va seure Sophia veure base per a les acusacions. I la
bola va començar a rodar. H
Wilén, de 26 anys.

