
Tego numeru telefonu używano do osobistych 
kontaktów z Williamem Binneyem, byłym dyrek-
torem technicznym Narodowej Agencji Bezpiec-
zeństwa (NSA) Stanów Zjednoczonych. W 2001 r. 
zrezygnował on ze swojego stanowiska na znak 
protestu, by następnie stać się jednym  
z głównych informatorów nagłaśniających niel-
egalne programy NSA. Binney otrzymał status 
„pewniaka” (cast iron) – pojęcie to wymyś-
lono na wewnętrzne potrzeby agencji do iden-
tyfikowania celów tak ważnych, że wszystkie 
dotyczące ich osobiście dane powinny zostać 
zapisane i zarchiwizowane na zawsze.

Jako że numeru +49 174 276 6483 używano do 
kontaktów osobistych z Binneyem, możemy też 
założyć, że również on znajduje się pod bez-
pośrednim nadzorem.

Wiemy jednak, że taka kontrola dotyczy nie  
tylko wybranych jednostek. Dotyczy bowiem nas 
wszystkich. Jednym z najstarszych programów 
zbiorowego monitoringu jest archiwizowanie 
informacji pochodzących z połączeń: kto  
do kogo dzwonił, skąd, jak długo rozmawiał.  
Są to metadane, które generuje każde 
połączenie telefoniczne. Wykorzystuje się  
je do tworzenia wykresów ilustrujących  
sieć osobistych kontaktów, a odbywa się to  
co najmniej w trzech krokach:

Załóżmy, że – obojętnie z jakiego powoduk-
toś przyciągnie uwagę służb wywiadowczych. 
Pierwszą czynnością, której podejmą się org-
any ścigania, będzie stworzenie mapy relacji 
społecznych. Obejmuje ona nie tylko połącze-
nia telefoniczne, lecz również pocztę elek-
troniczną, komunikatory i kontakty w ramach 
mediów społecznościowych. Na początku zbiera 
się dane o wszystkich bezpośrednich znajomych 
namierzanej osoby (rys.1). 

Kolejnym krokiem jest naniesienie na schemat 
wszystkich znajomych osób znajdujących się 
w bezpośredniej styczności z celem (rys. 2).
To jednak nie wszystko. W następnym etapie  
identyfikuje się wszelkie kontakty osób nami-
erzonych w kroku drugim (rys. 3).

Dla większej przejrzystości, rysunki te  
zostały uproszczone i przedstawiają jedy-
nie niewielki ułamek liczby typowych połączeń 
telefonicznych oraz mailowych. Zwykle ludzie 
mają znacznie więcej kontaktów bezpośrednich. 
Jak widać, nie są to wyłącznie nasi znajomi. 
Przez uwzględnienie znajomych znajomych  
 

 

znajomych, liczba osób inwigilowanych wzrasta 
wykładniczo. W sferę zintensyfikowanego  
nadzoru wciąga się niezliczone rzesze osób 
postronnych. Szacuje się, że średnia liczba 
kontaktów zebranych w kroku trzecim sięga  
od 5 do 30 milionów osób. 

Bardzo prawdopodobne, że także połączenia, 
które wykonaliśmy z telefonu znajdującego się 
właśnie w naszej kieszeni, są już elementem  
rozmaitych baz danych. Jeśli więc ktoś kiedyś 
znajdzie się w kręgu zainteresowania służb,  
a my mieliśmy z tą osobą choćby znikomy kon-
takt, to zarchiwizowane metadane zostaną  
wykorzystane do stworzenia mapy naszych  
znajomości. Działa to również wstecz i może 
sięgać wiele lat w przeszłość.

Jesteśmy bezsilni wobec takiego typu nadzoru, 
a działania te są niezgodne z systemem 
demokratycznym. Jednym z najbardziej pod-
stępnych skutków wspomnianych czynności jest 
tak zwany „efekt mrożący”. Gdy tylko dowiemy 
się o istnieniu podobnych systemów, nieświ-
adomie zaczynamy się ograniczać. Przestajemy 
używać pewnych słów i nie rozmawiamy już tak 
swobodnie.

Subtelnym i rzadko dyskutowanym efektem 
nieustannego odkrywania tej sfery jest coraz 
większa skuteczność „efektu mroza˙˛cego”. Au-
tocenzura staje się automatyczna i dokonujemy 
jej nieświadomie. Na nic zdadzą się tu wezwa-
nia do zwiększenia zabezpieczeń. Jedyne, co 
możemy zrobić, to świadomie nie zgodzić się  
na ograniczanie naszych działań. 

Oto nadarza się okazja. Numer telefonu +49 
174 276 6483 to kontakt pierwszego stopnia na 
mapie znajomości Williama Binneya. Dzwoniąc 
pod ten numer z własnego urządzenia, sam sie-
bie dodasz do mapy jego kontaktów, przechodząc  
automatycznie na znajomość 2. stopnia. 

Pytanie, dlaczego mielibyśmy to zrobić?  
Wszak prawdą jest, że zostaniemy powiązani 
z Binneyem. Podobnie stanie się ze wszystkimi 
naszymi osobistymi kontaktami. Stawką jest  
tu jednak coś znacznie ważniejszego niż  
potencjalne następstwa pozostawionego przez  
dane śladu.

Bowiem czy naprawdę chcemy żyć, powstrzymując 
się przed czymś tak zupełnie normalnym i  
legalnym jak wykonywanie połączenia? 

NUMER TELEFONU: 
+49 174 276 6483

01

02

03

Hop 3 

Znajomi Znajomych Znajomych

 Znajomi Znajomych

Znajomi Bezpośredni
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