
l Słyn ny, ame ry kań ski dron woj sko wy MQ-1 Pre da tor jest
tak za u to ma ty zo wa ny, że po tra fi zu peł nie sa mo dziel nie wy śle -
dzić cel, za kwa li fi ko wać go ja ko wro gi, a na stęp nie pod jąć de -
cy zję o je go lik wi da cji. W prak ty ce, tę osta t nią de cy zję, wciąż
jesz cze po dej mu je czło wiek, ale dzie je się tak wy łącz nie
z uwa gi na wzglę dy na tu ry etycz nej.

La tem ze szłe go ro ku zo sta łem za pro szo ny na ślub. Z sa mej ce -
re mo nii naj bar dziej utkwił mi w pa mię ci dron, któ ry fil mo -
wał wszyst kich obec nych. Z wy so ko ści kil ku, kil ku na stu
me trów, nie na chal nie, pre cy zyj nie, bez ko niecz no ści prze py -
cha nia się przez tłum we sel ni ków. Efekt był osza ła mia ją cy,
wszy scy do sko na le wi docz ni, żad nych drgań, ja kość HD. Oglą -
da jąc jed nak na gra nie z uro czy sto ści, nie mog łem po zbyć się
pew nej na tręt nej my śli: sko ro ta kie urzą dze nie mo że dziś ku -
pić każ dy, kto ma ak tu al nie na zby ciu rów no war tość śred niej
kra jo wej, to czym dys po nu ją ci, któ rzy ma ją wię kszy bud żet,
szer sze kom pe ten cje, a na ich bar kach spo czy wa od po wie -
dzial ność za bez pie czeń stwo spo łe czeń stwa?

Dys ku sja na ten te mat roz go rza ła w osta t nich mie sią cach
w USA. Ame ry ka nie co raz czę ściej za sta na wia ją się nad tym
co i któ re służ by cho wa ją w swo ich la ta ją cych za baw kach, pod
ich włas nym nie bem. Zna ny głów nie wśród wy znaw ców te -
o rii spi sko wych pro gram „Eche lon” od lat peł ni ro lę ucha
ame ry kań skiej wspól no ty wy wia dow czej. Oka zu je się jed nak,
że ta pra gnie mieć w swej dys po zy cji du żo szer sze spek trum
zmy słów. FBI przy zna ło, że co naj mniej dzie się cio krot nie uży -
ło na te re nie USA bez za ło gow ców w ce lach in wi gi la cji. Szef

agen cji utrzy mu je, że dro ny wy ko rzy sty wa ne są prze de
wszyst kim do dłu go trwa łej, skry tej ob ser wa cji, w wa run kach,
w któ rych za an ga żo wa nie lu dzi gro zi ło by de kon spi ra cją i sta -
no wi ło dla nich za gro że nie. Tym sa mym przy znał, że sprzęt
bez za ło go wy sta no wi w tej chwi li sku tecz niej szą, tań szą i bez -
piecz niej szą al ter na ty wę. Ar gu men ty te, mi mo obaw czę ści
spo łe czeń stwa, za pew ne prze ko na ją kon gres me nów i se na to -
rów. A na ród tak, jak za pom niał już o re we la cjach Snow de na,
przej dzie też do po rząd ku dzien ne go nad ak tyw no ścią BSL.

War to się więc za sta no wić, do cze go i w ja ki spo sób moż na
wy ko rzy stać bez za ło gow ce? Tym bar dziej, że co raz głoś niej
o ich za ku pie, nie tyl ko dla woj ska, mó wi się rów nież w Pol -
sce. Choć urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne przez służ by po za woj -
sko we nie dzia ła ją w ta kim wy mia rze jak wspom nia ny na
wstę pie Pre da tor, nie bu dzi wąt pli wo ści fakt, że mo gą one
pro wa dzić bar dzo sku tecz ną ob ser wa cję za rów no obiek tów,
jak i lu dzi. Za mon to wa ny na nich sprzęt op toe lek tro nicz ny
nie ustę pu je mon to wa nym na uli cach ka me rom mo ni to rin -
gu. A te, z cze go nie każ dy zda je so bie spra wę, są w sta nie uzy -
skać zbli że nie poz wa la ją ce na bez prob le mo we od czy ta nie
nu me ru re je stra cyj ne go z od leg ło ści kil ku set me trów.
Zastosowanie nok to i ter mo wi zji czy ni dro ny zdol ny mi do
in wi gi la cji w każ dych wa run kach wi docz no ści. Mo gą nie za -
u wa że nie za glą dać przez za sło nię te ok na oraz pod słu chi wać
roz mo wy. Dzię ki wy po sa że niu dro nów w od po wied ni sprzęt,
mo gą one też na mie rzyć te le fon ko mór ko wy lub umoż li wić
wła ma nie do kom pu te ra. Krót ko mó wiąc, je śli ja kieś urzą -
dze nie jest na ty le ma łe i po ręcz ne, by pod nieść je bez prob -
le mu jed ną rę ka, za pew ne moż na je rów nież umie ścić na
nie wiel kich roz mia rów bez za ło gow cu. Pa mię tać przy tym
na le ży, że dron nie dzia ła w oder wa niu od świa ta ze wnętrz -
ne go. Kie ru je nim ope ra tor, ma ją cy do stęp do od po wied nich
baz da nych. Za ich po mo cą mo że spraw dzać nu me ry re je -
stra cyj ne sa mo cho dów, te le fo ny, a przy od po wied nio pre cy -
zyj nej op ty ce i opro gra mo wa niu, rów nież od na leźć w tłu mie
in te re su ją ce służ by oso by. Pro gra my iden ty fi ku ją ce lu dzi na
pod sta wie ry sów twa rzy są dziś nie mal w po wszech nym uży -
ciu. Tak dłu go, jak ich za da niem bę dzie wal ka z prze stęp czo -
ścią, każ dy pra wo rząd ny oby wa tel z ra do ścią przy klaś nie idei
ich za sto so wa nia. Je śli jed nak ten sam oby wa tel zo rien tu je
się, że po łą cze nie ba zy PE SEL ze sta no wi skiem pra cy ope ra -

to ra dro na da te mu osta t nie mu choć by hi po te tycz ną moż li -
wość przy pad ko we go uchwy ce nia do wol nej oso by w krę pu -
ją cej sy tu a cji, en tu zjazm szyb ko ustą pi miej sca tro sce
o włas ną pry wat ność.

To właś nie moż li wo ści ma so wej in wi gi la cji bu dzą naj wię ksze
oba wy ob roń ców swo bód oby wa tel skich. Za po mi na ją oni jed -
nak, że tech ni ka jest tyl ko na rzę dziem, za któ rym nie za wsze
nad ą ża usta wo daw ca. Z jed nej stro ny trud no mieć za złe agen -
dom rzą do wym od po wie dzial nym za za pew nie nie bez pie -
czeń stwa, że in we stu ją w no we tech no lo gie i szu ka ją dla nich
za sto so wa nia w „swo im ogród ku”. Ta ka jest ich ro la i te go od
nich ocze ku je spo łe czeń stwo. To sa mo spo łe czeń stwo ma jed -
nak, z dru giej stro ny, co raz czę ściej oba wy, czy za po mo cą wy -
sub li mo wa nych tech no lo gii, ogró dek nie za mie ni się
w szklar nię, gdzie każ dy pro ces bę dzie pod le gał ści słej kon tro -
li. Ta ki trend nie wąt pli wie ist nie je i nie wy ni ka z ja kiejś szcze -
gól nie złej na tu ry służb. Służ by to za wsze lu dzie, a lu dzie są
cie kaw scy. Kto z nas, ma jąc w rę ku lor net kę, nie po my ślał
o tym, by za jrzeć są sia do wi przez ok no?

Obo wiąz kiem pań stwa jest czu wać nad tym, by ob słu gą urzą -
dzeń umoż li wia ją cych tzw. ma so wą in wi gi la cję zaj mo wa li się
lu dzie, któ rych mo ral ność i in ten cje nie bu dzą wąt pli wo ści. Ci
z ko lei mu szą dzia łać w ra mach przej rzy ste go i sku tecz ne go
sy ste mu praw ne go. I tu właś nie tkwi naj wię ksze nie bez pie -
czeń stwo. W isto cie rze czy przez świat prze ta cza się fa la zmian
le gis la cyj nych, zmie rza ją cych do usan kcjo no wa nia pra wa rzą -
dów do szpie go wa nia swo ich oby wa te li bez żad nych kon kret -
nych do wo dów po peł nie nia prze stęp stwa przez oso by, któ rych
pry wat ność jest na ru sza na. Zbie ra się po tęż ne ilo ści in for ma -
cji na te mat oby wa te li bez wy star cza ją cych gwa ran cji co do
te go, kto i kie dy bę dzie mógł te in for ma cje wy ko rzy stać. Nie
ma my żad nej pew no ści, czy w rę kach no we go se na to ra
McCar thy'ego te ba zy da nych nie sta ną się po tęż nym na rzę -
dziem dla wy śnio nej przez Or wel la Po li cji My śli, któ ra bę dzie
tro pić nie tyl ko praw dzi wych ter ro ry stów, ale i wszel kie My -
śloz brod nie swo ich oby wa te li.
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