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Wikileaks publica
dados privados de
crianças e vítimas

de estupro
Investigação identifica ao menos 124 relatórios

médicos, a maioria de sauditas
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Veja também

Relatórios médicos de centenas de pessoas inocentes estão entre os documentos
publicados pelo Wikileaks  Raphael Satter / AP

RIO — O site Wikileaks se tornou conhecido por ter revelado ao

mundo o assassinato de jornalistas por militares americanos no

Iraque, pelo vazamentos dos emails da candidata democrata à

presidência dos EUA, Hillary Clinton, entre outras divulgações de

documentos secretos de governos de vários países. Mas entre os

dados publicados estão informações sensíveis e privadas de

pessoas comuns, como arquivos médicos de vítimas de estupro,

pessoas com deficiência mental e crianças.

De acordo com investigação da Associated

Press, em dois casos, o Wikileaks revelou a

identidade de adolescentes vítimas de
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Contraataque: hackers
invadem sistemas da NSA
e roubam malwares

Três membros do Comitê
Democrata renunciam
após vazamento de e
mails

O verdadeiro Assange

estupro. Num terceito caso, a organização

publicou o nome de um cidadão saudita

preso por ser gay, sendo que homossexuais

na Arábia Saudita são extremamente

discriminados, podem ser presos ou até

mortos.

Em uma mensagem publicada no Twitter,

o Wikileaks negou essa terceira acusação:

“Não, Wikileaks não revela ‘gays’ para o governo saudita. Os dados

são do governo e não vazados por nós. A história é de 2015, e foi

retomada por causa da eleição”, rebateu a organização.

Contudo, uma vítima de vazamentos contou que detalhes sobre

sua disputa judicial pela paternidade do filho com uma ex

companheira foram divulgados para o mundo.

— Eles publicaram tudo: meu telefone, endereço, nome, detalhes

— disse a vítima, à Associated Press. — Se a família da minha

esposa visse isso... Publicar informações pessoais como essas pode

destruir as pessoas.

Não é a primeira vez que o Wikileaks se envolve em casos sobre

privacidade. O site ganhou notoriedade em 2010, quando em

colaboração com os jornais “Guardian”, “Der Spiegel” e “New York

Times”, publicou milhares de documentos secretos das forças

armadas americanas vazados por Chelsea Manning, que até hoje

está presa pelo vazamento. Entre as informações estava um vídeo

mostrando um helicóptero americano fuzilando um grupo de

iraquianos, incluindo vários jornalistas. O caso ficou conhecido

como “assassinato colateral”.

Mas no mesmo caso, o site foi duramente criticado por ter

publicado nomes e outras informações de cidadãos civis afegãos,

que teriam colaborado com as forças americanas. A publicação foi

considerada “incrivelmente irresponsável” pela organização

Repórteres Sem Fronteiras e outros grupos ativistas, já que

colocou em risco a vida dessas pessoas, que poderiam ser

perseguidas pelo Talibã.
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Newsletter As principais

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, está asilado na embaixada do Equador em
Londres  Frank Augstein / AP

Fundado por Julian Assange, que se encontra asilado na

embaixada do Equador em Londres, o Wikileaks foi criado com a

intenção de publicar informações secretas e censuradas de

governos, divulgando dados sobre guerras, espionagem e

corrupção para o público. A biblioteca de documentos cresce

rapidamente. Documentos diplomáticos da Arábia Saudita foram

publicados no ano passado, mas eles possuem registros médicos de

ao menos 124 pessoas, alguns descrevendo pacientes com

problemas psiquiátricos, crianças e refugiados.

— Isso não tem nada a ver com política ou corrupção — disse ao

“Guardian” Nayef alFayez, médico em Amã, capital da Jordânia,

que confirmou que dados de um de seus pacientes, com câncer no

cérebro, está entre os que tiveram informações vazadas.

A Associated Press conseguiu entrar em contato com 23 dos

pacientes, a maioria na Arábia Saudita. Muitos não sabiam que

seus dados pessoais estavam publicados na internet, já que o

Wikileaks é bloquado no país. Uma mulher que secretamente

contraiu dívidas para cuidar de um parente doente se disse

devastada:

— E se os meus irmãos, vizinhos, pessoas que eu conheço virem

isso? Por que publicaram a minha história — disse ela.

ANTERIOR

Bateria ‘comestível’ abre
portas para novos
dispositivos médicos



PRÓXIMA

China apresenta robô que
pretende enviar a Marte
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Jacaré atacou na
Disney quando
menino fazia castelo
de areia

Degelo na Sibéria
pode resgatar uma
das doenças mais
letais da História

'Quero remover as
estruturas da família
tradicional brasileira'

Aluno que
engravidou
professora vai
receber US$ 6
milhões de
indenização

Documentário leva
história do Brasil
para a sala de aula
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'Ao traficante de drogas da
minha filha': mãe faz post
arrasador nas redes

TECNOLOGIA

Em Moscou, quem não tem
Pokémon, caça 'Ivan, o
Terrível' e Gagarin

TECNOLOGIA

Artista americano pinta todos
os 151 pokémons em parede
de prédio

 

MUNDO

Forte terremoto no
centro da Itália deixa
mais de 70 mortos

ECONOMIA

Governo quer acabar
com paridade entre
ativos e inativos

BRASIL

A dois dias do
julgamento, 51
senadores declaram
voto a favor

ECONOMIA

Inflação medida pelo
IPCA-15 fica em
0,45% em agosto

BRASIL

Operação da PF
prende presidente
do PSDB de Goiás
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Parentes e amigos
lamentam morte de
jovem que fez
aborto

01 A dois dias do
início do
julgamento, 51
senadores
declaram voto a
favor do
impeachment

02 Site oficial da
organização dos
Jogos reúne
relíquias à venda

03 Atleta indiana é
internada com
suspeita de H1N1

04 Lewandowski
nega pedido da
defesa de Dilma
para anular
votação da
pronúncia
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