Armia USA rozpoczyna testy
latających
balonów
obserwacyjnych w całym kraju,
aby śledzić ruchy ludzi

Wojsko USA testowało balony, które mogą szpiegować ludzi i
śledzić ich ruchy. Zgodnie z dokumentami złożonymi w FCC
balony mogą unosić się na wysokości 65 000 stóp. W zeszłym
roku zostały przetestowane w stanach takich jak Iowa,
Missouri, Illinois, Wisconsin, Minnesota i Południowa Dakota.
Testy zostały przeprowadzone przez US Southern Command, czyli
Southcom, które jest częścią Departamentu Obrony i odpowiada
za operacje wywiadowcze, współpracę w zakresie bezpieczeństwa
i reagowanie na katastrofy w Ameryce Środkowej i
Południowej. Jest to wspólny wysiłek US Air Force, US Navy, US
Army i innych sił, których głównym zadaniem jest znalezienie i
przechwycenie transportów narkotyków, które są przeznaczone
dla USA. Według the Guardian, aż 25 bezzałogowych zasilanych
energią słoneczną balonów rozpoczęto lot od obszarów wiejskich
w Dakocie Południowej i pokonaó 250 mil przez sąsiednie stany.
Zgodnie z dokumentami FCC, balony mają na celu zapewnienie
stałego nadzoru, który może wykryć i powstrzymać handel
narkotykami
oraz
zagrożenia
dla
bezpieczeństwa
wewnętrznego. Balony są wyposażone w czułą technologię
radarową, która może śledzić pojazdy przy każdej pogodzie, w
dzień i w nocy. Tylko jedno z urządzeń radarowych w tych

balonach może uchwycić ruch wszystkich
podróżujących w promieniu 25 mil.

samochodów

Oznacza to, że wojsko może śledzić ruch pojazdów a co za tym
idzie także ruch ludzi. Technologię tę porównuje się do „walki
TiVo”, ponieważ kiedy coś się wydarzy na obserwowanym
obszarze, kontrolujący go mogą cofnąć się w czasie i zobaczyć,
co się stało, kto był zaangażowany w incydent i jaka była
przyczyna.
Sieć MESH jest również wykorzystywana, aby umożliwić balonom
komunikację między sobą oraz z ludźmi na ziemi. Raport
wskazuje również, że balony mogą być w stanie nagrywać lub
transmitować wideo.

Balony budzą wiele obaw dotyczących prywatności
Oczywiście ten rodzaj nadzoru jest niezwykle niepokojący dla
obrońców praw obywatelskich. Starszy analityk American Civil
Liberties Union, Jay Stanley, powiedział w theGuardian :
„Nawet podczas testów wciąż zbierają wiele danych na temat
Amerykanów [jadących] do domu związkowego, kościoła, meczetu,
kliniki… Nie powinniśmy iść w kierunku dopuszczenia tego do
użytku w Stanach Zjednoczonych, niepokojące jest też to, że
testy te są przeprowadzane przez wojsko”.
Southcom już używa lekkich samolotów wyposażonych w czujniki
do przelotów nad częściami Panamy, Kolumbii, Meksyku i Morza
Karaibskiego. Jednak samoloty te mogą latać tylko przez kilka
godzin i wymagają kosztownych załóg. Nowe balony są tańszą
opcją, mogą podążać za wieloma łodziami i samochodami przez
dłuższy czas i łatwiej im zawisnąć na jakiś czas nad
określonym obszarem.
Wojsko nie jest jedyną grupą testującą tego typu
nadzór; Prywatne firmy, takie jak World View, również pracują
nad podobnymi balonami. Stratollites to systemy nadzoru
zamontowane w balonach, którymi można zdalnie sterować i
regulować. Balon World View wykonał w zeszłym roku 16-dniową

misję w zachodnich Stanach Zjednoczonych – o czym wielu na
ziemi nie wiedziało.
World View twierdzi, że jego Stratollites mogą być
wykorzystywane do zastosowań, takich jak pomoc w nadzorze
żołnierzy, prognozowanie pogody, komunikacja i ‘pierwszej
odpowiedzi’, a także mogą być używane przez organy ścigania.
Chociaż nikt nie chce widzieć narkotyków przedostających się
do kraju, wielu Amerykanów czuje się niekomfortowo, na myśl o
byciu
śledzonym,
rejestrowaniu
i
potencjalnym
przechowywaniu każdego ich ruchu, dostęp do tych danych jest
narażony na ataki hakerów. Większość ludzi nawet nie zdaje
sobie sprawy ze wszystkich sposobów, na jakie każdego dnia
tracimy coraz więcej naszej prywatności dzięki nowoczesnej
technologii, która ma poprawiać jakość naszego życia.
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