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V loòském srpnovém èísle jsme vás
v èlánku Tøetí svìtová informovali
o existenci svìtového pionáního odposlechového systému Echelon. Jeho nekontrolované vyuívání pro prùmyslovou pioná zpùsobilo obrovské ekonomické ztráty také evropským státùm.
Proto se na nìj soustøedila pozornost
mnohých vlád i Evropského parlamentu. Pøináíme nové dùkazy, technické
detaily a odkazy na zdroje informací,
které o nìm a podobných systémech
byly dosud shromádìny.

Svìtový odposlechový systém (SOS) se
vyvíjí 50 let. Je to hydra obepínající celý
svìt, která proniká do vládních organizací, zasahuje do soukromí obèanù, do
ivota politikù a ovlivòuje pohádkové obchody svìtových prùmyslových gigantù
v miliardách dolarù. Je tvoøena mnoha
èlenitými systémy nepøetritého odposlechu, lutìní ifrované komunikace a vyhodnocování informací. Pouívá zaøízení od velikosti pendlíku a po satelitní
sítì. Jsou umístìna na zemi, pod zemí,
ve vzduchu, pod vodou i v kosmu, a to
tak, aby neuniklo nic podstatného. Hydra nespí, pozoruje povrch planety a hltá
vechen elektronický ruch. Výstupem
jsou pøesnì utøídìné informace.
SOS je provozován tajnými slubami na
základì tajných dohod. Informace, které
o nìm byly získány, poskytli vìtinou
pracovníci tìchto slueb, rùzné vyetøující orgány a odborné komise. Mnoho jich
také získali investigativní novináøi a dobrovolné demokratické organizace.
Vzhledem k jejich objemu není prakticky
moné je jednodue sdìlit. Je to sí rùznì
provázaných podsystémù, které se kontinuálnì vyvíjejí a mìní. Identifikován
a dobøe popsán byl jeden z tìchto podsystémù (Echelon), o nìm byla napsána kniha. U ostatních jsou známy jen nìkteré údaje, napøíklad základny, cíle nebo

parlamentu (EP), spoèívající v obavì, e
USA mají pøístup k informacím týkajícím
se evropského prùmyslu a vlád.
Pro ètenáøe, kteøí neèetli loòský èlánek,
teï uvedeme základní fakta a pro ostatní nìkteré nové zajímavé skuteènosti.

technické prostøedky. Pokud bychom
chtìli schopnosti SOS vyjádøit jednodue, mùeme øíci, e monitorováno je (nebo mùe být) skoro vechno, co
má (nebo mùe mít) nìjakou hodnotu.
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Duncan Campbell mj. i s vyuitím svého
informátora z nejvìtí evropské základny NSA v Menwith Hill. Zpráva byla sestavena na základì ádosti Evropského
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