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Atzeko atea

Echelon
guztioi

adiadi
Komunikabide digitalen erabilpenaren gorakada

izugarria izan da azken urteotan. Teknologia
berrien garapena aldaketa garrantzitsuak sortzen
ari da etengabe, eta badirudi aldaketa hauek
etorkizunean indartuko direla. Komunikazio
pertsonalaren arloan, telefonia mugikorrak eta
posta elektronikoaren erabilerak erabat aldatu
dute jende askoren bizitza.

Gero eta gehiago, posta elektronikoaren
erabilpena posta tradizionala ordezkatzen ari da.
Honek aldaketa izugarriak ekarri ditu, baita
pribatutasunaren arloan ere. Demagun baten batek
gure komunikazio pribatuak zelatatu nahi dituela.
Posta tradizionala erabiliz gero, zelatariek ez dute
lan errezarik izango. Gutunak banan banan
aukeratu behar dituzte, bertako informazioaz
jabetu eta, ahal izanez gero, azala hasieran zegoen
moduan utzi, jasotzaileak susmo txarrik har ez
dezan. Gizaki batek irakurri behar du mezua,
horrela prozesua oso geldoa suertatuz. Horregatik,
posta tradizionala zelatatzen denean, oso kasu
konkretuetan egiten da: prozesu selektiboa da.

Baina posta elektronikoaren kasuan,
komunikatzeko era berri honek asko erraztu du
gure komunikazioa espiatu nahi dutenen jarduna.
Bidalitako mezua hainbat zerbitzaritik igarotzen
da jasotzailearengana heldu baino lehen, eta
zerbitzari hauetako bakoitzean kopia bat gelditzea
guztiz posiblea da.

Zelatarientzat dagoen abantailarik haundiena
mezuaren digitaltasunean datza. Lehen esan
bezala, paperean idatzitako hitzak gizaki batek
irakurri behar ditu. Baina makinek mezu digitalak
irakur dezakete. Informazio hori guztia erraz gorde
daiteke datu-base digitaletan. Prozesua zailagoa
bada ere, antzekoa egin daiteke telefono bidezko
komunikazioekin, ahots ezagutze sistemen bitartez.

Informazioa urrea da

II. Mundu Gerraren ostean kokatzen da Echelon
sarearen abiapuntua. AEB Amerikako Estatu
Batuak, Britainia Haundia, Kanada, Australia eta
Zelanda Berria izan ziren akordioa izenpetu
zutenak. Helburu zehatza zuten: gerran zehar
komunikazioen zelatatzerako egindandako
elkarlanari jarraipena emanez, munduan zehar
ibiltzen ziren informazioak espiatuko zituen sarea
osatzea.

Informazio hau guztiaren hartzailea National
Security Agency (NSA) da, AEBetan espiotza
elektronikoaz arduratzen den agentzia federala.
Hainbat iturriren arabera 21.000 lagun lanean
dituen agentzi honek Echelon sarearen bitartez
jasotzen den informazio guztia zentralizatzen du.

Plazaratu diren datuen arabera iparramerikarrek
120 satelite inguru daukate espioitza lanetarako.
Horretaz gain, munduan zehar barreiaturik, hainbat

AEBek mundu osoko komunikazioak
zelatatzen dituzte Echelon sarearen bitartez.
NSA agentzia lortutako informazio hori guztia

kudeatzeaz arduratzen da.
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entzuketa base dituzte. Ezagunena Erresuma Ba-
tuan kokauta dagoen Menwith Hill-eko basea da.

Behin informazioa lortuta, Echelon-en ordena-
gailuak hitz konkretuen bila arituko dira. Munduan
zehar milioka mezu elektroniko dabiltza leku
batetik bestera, eta horregaitik Echelon sistemak
bahe bat ezartzen du. Susmagarritzat jotzen diren
hitzak dituzten mezuak aukeratuko dituzte eta
ondoren gizaki batek irakurriko du mezu hori.
Eta berak erabakiko du, antza, gu ere susmagarri
ote garen.

Horrelako kontuekin askotan gertatu bezala,
hasieran kontu hau “konspiranoikoen” ahoan
baino ez zegoen. Gaur Echelon-en inguruan
hitz egitea serioa da, masa hedabide haundietan
jorratzen den gaia delako.

Diruaren hotsa

Ezagutza publiko honen abiapuntuetako batek
interes ekonomikoetan izan zuen oinarri. Hasiera
batean informazio militarrak eskuratzeko era-
biltzen zen Echelon, baina denbora pasa ahala
aplikazio berriak aurkitu zizkioten informazio
horri: espiotza industrialarako arma bikaina
bilakatu zen. Europako hainbat enpresa haundik
galera garrantzituak izan ditu Echelon dela eta.

Kasurik ezagunenak Airbus eta Tompson enpre-
senak izan dira. Iparramerikarrek sarearen bidez
eskuratutako informazioak erabiltzen zituzten
lehian zeuden hainbat kontratu komertzial haun-
dietan haien enpresak abantailan egoteko.

Europar Parlamentuaren Askatasun Publikoe-
tarako Batzordean, gai honetan aditua den Dun-
can Campbell kazetari eskoziarrak txosten bat
aurkeztu zuen Echelon-ek Europar Batasuna-
rentzat suposatzen duen arriskuaz oharraraziz.
Nazioarteko harremanetan publikoki tirabiraren
bat eman bazen ere, ez da hartu neurri esangu-
ratsurik.

Zelatariak zelatatzen

Echelon eta beste sistemen bitartez biztanleria kontrolpean edukitzeko aukera du munduko
hainbat boterek. Baina era berean herri mugimenduek zein hiritar arruntek badute aukeraren
bat haien zelatarien nondik norakoak jarraitzeko. Edo, gutxienez, haien gaineko kontrola
zelakoa den jakiteko.

Horixe bera egin zuten Nodo50 madrildar zerbitzariaren arduradunek. Zerbitzari horretan
herri mugimendu ugarik bere web orrialdeak eskeintzen ditu. Gozoki galanta poliziarentzat.
Zerbitzari honetako kideek zelatari hauen arrastoa topatu zuten 2002an. Horretaz konturatu
orduko, zelatatze honen salaketa publikoa egin zuten. Plazaraturiko txostenean, datu zehatzekin,
espainiar hainbat segurtasun zerbitzuk egindako espioitza salatu zuten Nodo50-eko kideek.

Espainiako Polizia Nazionala, Goardia Zibila eta Barne Ministeritzak Nodo50 zerbitzarian
“eskegitako” web orrialdeen miaketa sistematikoa egiten zuten. Zelatatze honetaz jabetzeko
ez zuten hackerrek erabili ohi dituzten teknika sofistikatu horietako bat erabili behar izan.
Nahikoa izan zuten ordenagailu hauen IP zenbakia konprobatzearekin. IP zenbakia interneteri
konektatuta dagoen ordenagailu bakoitza izendatzeko sistema da, eta edozeinen esku dago
informazio hori eskuratzea.

Horrelako egoerak, ordea, ez dira oso arruntak. Inteligentzia espainiarraren hankasartzeak
beti xelebreak badira ere, horiek ez dira munduan dauden zelatari bakarrak.

Azken finean, jokoan bezala, Bankak beti irabaziko du.

Teknologia berriek zelatarien jarduna
erraztu dute
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