Шпионското разследване “Пегас”, или що е то
незаконно подслушване на телефон
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Защо говорим за това?
Тайното подслушване на хора с помощта на компютърни програми става все
по-разпространено. Държавите могат да го използват, за да разкриват
престъпления. Но злоупотребата с него е незаконна и опасна.

Миналата седмица международен екип журналисти разкри, че тайните служби на десет
държави са подслушвали телефоните на огромен брой хора против правилата.
Всяка страна по света има тайни служби. Те се занимават със събиране на информация и
разузнаване. Целта им е да се грижат за сигурността на хората. Някои начини да събират
информация са скрити: например специални агенти, шпионска техника или компютърни
програми.

Разследването на журналистите показа, че тайните служби не са подслушвали престъпници
или терористи, за да разкриват престъпления. А са наблюдавали над 50 хиляди телефонни
номера на журналисти, политици и бизнесмени. Дори френският президент Еманюел Макрон
е бил сред подслушваните хора.
Тайните служби са използвали шпионска компютърна програма (софтуер) на име “Пегас”. Тя
е създадена от една компания от Израел. Израел е държава в Близкия изток.
Как става подслушването
Софтуерът “Пегас” работи като хакер. Това означава, че може да пробие компютърната
програма на всеки телефон, да подслушва обаждания и да чете съобщения, имейли и
чатове. Може дори незабелязано да включва камерата и микрофона на телефона. Така
тайните служби са можели да разглеждат снимките на хората и да правят тайни записи на
разговорите им.
Компанията, която е разработила тази програма, я продава на държави от цял свят. Тя казва,
че софтуерът ѝ се използва, за да попречи на терористични атаки и за да спасява човешки
животи. Но според журналистическото разследване някои тайни служби са злоупотребили с

“Пегас” за други цели.
Kомпанията, създала “Пегас”, има офис в България и български служители. Но все още не е
ясно дали те са нарушавали някакви правила или закони.
Защо подслушването е незаконно
Тайните служби могат да си служат с подслушване само при много специални случаи - за да
разкриват престъпления.
Подслушването на обикновени хора, на журналисти, на политици и т.н. е забранено от
закона. Така се нарушава тяхното право на личен живот. Това означава, че никой не може да
влиза в жилището на друг човек неканен, да чете писмата или съобщенията му или да
подслушва разговорите му.
Унгария, Мароко и Индия са сред държавите, участвали в подслушването според
журналистическото разследване. Техните правителства не казват дали е вярно, че са
използвали програмата “Пегас”. Казват само, че обвиненията, че са подслушвали някого
незаконно, са неверни.
Европейската комисия и няколко европейски държави започнаха проверка по този случай, за
да намерят истината.
Държавите от Европейския съюз трябва да контролират своите тайни служби да не
нарушават човешките права, докато изпълняват работата си.
Хакерските атаки срещу телефони и други устройства са възможни, защото всички сме
свързани с интернет. За да предпазиш своя телефон или таблет от подслушване, е добре да
избираш сложни пароли (с букви, цифри и символи) и да ги сменяш често. Когато сваляш
приложения от интернет, изключвай настройките, които позволяват проследяване. Поговори
с някой възрастен какво още можеш да направиш за по-добра защита на своя телефон.
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