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2021eko abuztuaren 5ean Apple enpre-
sak pedofiliaren praktika eragozteko 
berak sorturiko gailuetan argazkiak 

eta mezuak arakatzeko softwarea instalatu 
behar zuela iragarri zuen. Enpresa tekno-
logiko erraldoiek euren hodeietan praktika 
hau egin izan dute, baina, gure gailuetan 
hau egitea aldaketa nabaria da.

Apple-ek dionez pedofiliari aurre egi-
teko egin du garapena, motibazio mires-
garria, eta horren kontra egingo duenik ez 
da. Eragile askok ordea mesfidantzaz hartu 
dute berria. 2021eko abuztuaren 19an, Es-
tatu Batuetako Demokrazia eta Teknologia 
Zentroak koordinatuta gutun bat idatzi zio-
ten nazioarteko gizarte zibileko 91 erakun-
dek Apple-eko buru Tim Cook-i. Adierazi 
zioten, besteak beste, behin software hori 
instalatuta hiritarrak zelatatzeko atea ire-
kitzen zuela Apple-ek, eta haurrentzat eta 
LGBTI kolektiboarentzat arrisku berriak 
sortzen zituela horrek.

Halako garapenei Troiako zaldiaren an-
tza hartzen diet nik: gauza on gisa aurkez-
ten dira, baina gauza txar asko lantzeko 
bidea bihur daitezke. Eremu digitalean ne-
gozioa sustatzen dutenek ere pedofiliaren 
itzala sareetan ezabatu nahi dute, baina 
euren motibazioa ez da haurren ongizatea, 
haurren merkatu digitala zabaltzea baizik, 
eta horretarako gurasoek eremu digita-
la eremu seguru bezala hauteman behar 
dute.

Troiano berri hauei atea zabaltzea kon-
fiantza kontu bat da.  Eta konfiantza defi-
nitu daiteke pertsona batek beste baten 
ekintzen aurrean ahul agertzeko duen bo-
rondatearen arabera. Laurin Weissinge-
rrek, Tuffs Unibertsitateko Zibersegurta-
sun ikertzaileak hausnarketa interesgarria 
egin du horren inguruan The Conversa-
tion webgunean: konfiantza izan dezakegu 
teknologia korporazio handietan? Galdera 
beste modu batean ere egin dezakegu: gure 
ahultasunak agerian uzten dituzten datuak 
noren eskuetan jarri nahi ditugu? 

  AXier lopeZ

Irailaren 11ko legatua: 
Yes we drone

2001eko urrian, irailaren 11n 
World Trade Centerren aurka-
ko erasoak gertatu eta hilabete-

ra, Amerikako Estatu Batuetako Aire 
Armadako pilotu batek historia egin 
zuen: drone moderno batekin (The 
Predator, goiko irudikoa) eraso hil-
garria egin zuen lehen pertsona izan 
zen. Ordutik, droneak XXI. mendeko 
sarraski selektiboen tresna eta ikur 
nagusi bihurtu dira, batez ere AEBek 
izendatutako "terrorearen aurkako 
gerraren" mantrapean. 

AEBetako Gobernuak droneak 
erabiltzeko eman zuen arrazoi na-
gusia “zehaztapen kirurgikoa” da. 
Hau da, teknologia horrek gaiztoak 
hiltzeko eta albo-kalteak saihesteko, 
eta zibilei edo “errugabeei” kalteak 
gutxitzeko oso baliagarria izango ze-
lako. Edo zelakoan, hobe esanda.

2001eko irailaren 11ko atenta-
tuetatik hona, airetik egindako bon-
bardaketek eta droneekin egindako 
erasoek 22.000 zibil hil dituzte gu-
txienez, Airwarsek argitaratu berri 
duen ikerketa baten arabera. Baina, 
2014an Ingalaterran sortutako era-
kunde independenteak ohartarazi 
duenez, egiazko kopurua 48.000 in-
gurukoa izan daiteke. AEBek esan 
dute airetik, gutxienez, 91.340 eraso 
egin dituztela azken 20 urteotan. 

David Rohde New York Times 
egunkariko kazetaria hainbat hila-

betez bahituta izan zuten talibanek 
Pakistanen 2008eta 2009an. Gati-
bualdian lehen eskutik ezagutu zuen 
droneen eragina herritarren artean: 
"Gatibu izan ninduten garaian Pa-
kistango herritarrekiko begikotasun 
handia garatu nuen, talibanen eta 
amerikar teknologia errukigabearen 
artean harrapatutako zibilekiko. Lu-
rrean den infernuan bizi dira (a hell 
on earth ingelesez).

Drone bidezko bonbardaketek ez 
dituzte herrialde baketsurik sortu, 
ez dute “etsairik” garaitu, eta ez di-
tuzte errugabeen heriotzak saihestu. 
Beldurra eta gorrotoa handitu bes-
terik ez dute egin, baita pertsonen 
exodo masiboa eta pobrezia handitu 
ere. Pantailaren bestaldean, aldiz, 
norbait hiltzea bideo-jokoetan ari-
tzea bezain erraz eta azaleko kontu 
bilakatzea lortu dute.

Gerra eta gardentasuna ez dira el-
karren lagunak, eta droneen erasoek 
are gehiago lanbrotu dute gerraren 
biktima eta kalteei buruzko infor-
mazio zehatza eta biktimen aitortza 
lortzea.

Bi hamarkada igaro dira 2001eko 
irailaren 11tik. Baina haren legatuak 
gerra egiteko era ezezik, nazioarte-
ko testuingurua erabat aldatu du. 
Gobernuekiko mesfidantza jaitsi den 
maila berera heldu baita giza eskubi-
deekiko errespetua. 
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