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Cineva trage cu urechea
la telefon şi pe internet
Scandalurile cu dezvăluiri şocante se ţin
lanţ, dincolo de Ocean, punând în mare
încurcătură administraţia Obama.

D

upă faimosul cutremur WikiLeaks,
au ajuns la urechile publicului
practicile neortodoxe ale Fiscului
american, determinat să facă zile fripte doar
republicanilor şi apropiaţilor lor, apoi s-a aflat
de legăturile unor angajaţi ai Departamentului
de Stat cu prostituţia şi drogurile, pentru ca
recent să fie deto nată şi bomba interceptărilor
telefonice şi electronice, pe scară largă.

Ce vorbeşti şi ce
postezi se înregistrează

Angajatul unui subcontractor în domeniul
informatic, Edward Snowden (29 de ani), a
făcut în The Washington Post şi The Guardian
dezvăluiri detaliate despre programe prin care
Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a
Statelor Unite interceptează şi stochează din
2007 date ale utilizatorilor Google, Yahoo,
Facebook, Apple, Microsoft şi ai unor giganţi
ai telefoniei. Metadatele nu vizează conţinutul
comunicaţiilor, ci amănunte precum ora
convorbirii, durata acesteia, numărul persoanei
care apelează şi al celei apelate sau locul în
care se aflau. Sunt amănunte care, analizate
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de calculatoare puternice, pot naşte diverse
conexiuni între persoane sau evenimente.
Cetăţenii s-au scandalizat, iar companiile
respective s-au apărat, susţinând că nu fac
decât să respecte legea. Facebook a dezvăluit
că a primit din partea autorităţilor -în al doilea
semestru al lui 2012- între 9 şi 10.000 de cereri
de informaţii despre utilizatori, asigurând că nu
s-a conformat automat.”Adeseori, respingem

imediat astfel de cereri sau cerem administraţiei
să le reducă substanţial numărul sau dăm, de
la caz la caz, mai puţine informaţii decât ne
cer”, a declarat avocatul companiei. La rândul
său, Google a cerut FBI şi Departamentului
american al Justiţiei permisiunea de a face
public numărul informaţiilor despre utilizatorii
săi pe care a trebuit să le ofere.

Spion fără studii, dar cu vocaţie

Autorităţile americane încearcă acum să
înţeleagă cum a putut un salariat fără diplomă
universitară şi fără vreo formare avansată în
domeniul informaţiilor să pună mâna pe
documente strict secrete, la care au acces foarte
puţine persoane. Largul evantai de dezvăluiri
făcute de Snowden, despre diverse programe
NSA, sugerează că acesta şi-ar fi depăşit
drepturile de acces pentru a scotoci dosare
clasificate, cred foşti oficiali americani. În opinia
lui Robert Deitz, fost consilier NSA şi CIA,
amploarea faptelor a fost totuşi larg exagerată
de Snowden, care declara pentru ziarul britanic
The Guardian că orice analiză NSA „poate, în
orice moment, oriunde, să atace pe oricine”.”Eu,
aşezat la biroul meu, puteam să interceptez
pe oricine, pe tine, pe contabilul tău, pe un
judecător federal sau pe preşedintele Statelor
Unite, atât timp cât am adresa lui personală de

