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Edward Snowden: Overvågning
med kunstig intelligens er den
største trussel
I ny memoir-bog fortæller den verdenskendte whistleblower om sit liv i eksil i Rusland
og advarer om konsekvenserne ved den stigende overvågning.
Han er blevet kaldt både landsforræder og helt, men han hæfter sig mest ved det sidste.
Edward Snowden fortryder ikke, at han gav afkald på muligheden for at få et normalt liv i
sit hjemland, USA, ved at lække en række hemmelige oplysninger om USA’s
sikkerhedstjeneste NSA’s verdensomspændende masseovervågning.
Det fortæller han i et stort interview med den britiske avis The Guardian forud for næste
tirsdags udgivelse af hans memoir-bog ’Permanent Records’, eller på dansk ’I
offentlighedens tjeneste’.
I bogen kommer han for første gang med detaljer om sit liv og personlige baggrund, og
hvorfor han valgte at sætte sin fremtid på spil. Det gjorde han, blandt andet fordi han var

stærkt bekymret over USA og dets allieredes stigende brug af hemmelig overvågning,
hemmelig politi, hemmelige love og hemmelige krige.
Og ifølge ham har vi ikke set det værste.
»Den største trussel ligger forude i form af forbedringer i den kunstige intelligens’ evner
inden for eksempelvis ansigts- og mønstergenkendelse. Et overvågningskamera med
kunstig intelligens er ikke bare et kamera, der kan optage, men kan laves om til noget lig
en automatiseret politibetjent«, skriver han ifølge The Guardian i sin bog.
Netop frygten for at ovenstående scenarie ikke bare vil blive hverdag i lande som Kina,
men også i vestlige lande, var grunden til, at Edward Snowden i 2013 videregav fortrolige
dokumenter til journalister fra The Guardian.
Edward Snowden havde tidligere arbejdet for den amerikanske efterretningstjeneste CIA,
men var i 2013 ansat hos sikkerhedstjenesten NSA, da han blev involveret i et
overvågningsprogram, der i samarbejde med europæiske regeringer blandt andet lavede
overvågning over den israelske premierminister, firmaet Petrobas og børneorganisationen
Unicef.
Det var oplsyninger om dette, han lækkede, og dermed havde han lækket meget fortrolige
oplysninger om USA’s globale færden. Og det faldt ikke i god jord i hans hjemland.
»Jeg var i den grad en person, som verdens mest magtfulde regering ville have til at
forsvinde. De var ligeglade med, om jeg forsvandt ind i et fængsel eller forsvandt ned i
jorden. De ville bare have mig væk«, fortæller Edward Snowden.
Den daværende amerikanske præsident, Barack Obamba, var tvunget til hurtigt at
forsvare de lækkede oplysninger offentligt, og med det samme kom en international
arrestordre på Edward Snowden.
Vænnet sig til livet i Rusland
Edward Snowden var i Hongkong, da arrestordren blev udstedt, og han havde allerede
søgt om asyl i flere sydamerikanske lande. Hans plan var at tage til Ecuador, først over
Rusland og Cuba. Han nåede dog kun til Rusland, før hans pas blev annulleret. Siden er
det også kommet frem, at han kun kom ud af Hongkong på grund af en stavefejl i hans
mellemnavn i arrestordren.
Han var nødt til at bo i Moskvas lufthavn i en måned, før han fik midlertidig asyl i
Rusland. Nu bor han i udkanten af Moskva og er på en ordning, hvor hans

opholdstilladelse skal godkendes med nogle års mellemrum, næste gang i 2020. I dag har
han været i eksil i Rusland i seks år.
I starten var han skræmt over at skulle se sin fremtid udelukkende være i et land, som,
han igennem sit arbejde var overbevist om, var hans fjende. Men det har han fået et andet
syn på nu.
»En af de ting, som går tabt i den russiske regerings problematiske politik, er, at det her
faktisk er en af verdens smukkeste lande. Folk er venlige og varme. Det forstod jeg intet af,
da jeg kom her. Jeg var rædselsslagen, fordi det var ondskabens højborg, som enhver CIAagent tror om Rusland«, siger Edward Snowden.
Han har endda fået sin daværende kæreste, nuværende kone, til Rusland, og i 2017 blev
de gift på et russisk rådhus.
Donald Trumps indflytning i Det Hvide Hus gav dog Edward Snowden bange anelser.
Han frygtede, at det i starten tilsyneladende gode forhold mellem Trump og Ruslands
præsident, Vladimir Putin, ville medføre en handel mellem de to lande, hvor han selv ville
indgå. Men forholdet mellem Trump og Putin blev som bekendt noget køligere, og
handlen blev aldrig en realitet. Nu tror Edward Snowden i stedet, at russerne bruger ham
som et slags bevis over for omverdenen, at de også kan gøre noget godt for
menneskerettigheder.
Og selvom han altid har holdt af at rejse meget, så priser han sig lykkelig over, at han er i
eksil i 2019 og ikke i 1969. For med nutidens teknologi kan han holde online foredrag og
være i kontakt med hans støtter over hele verden. Han er nemlig ikke færdig med at give
lyd fra sig. Nu håber han, at han kan være med til at skabe masseprotester mod
overvågning over hele verden.
»Det er ikke nok at tro på noget. Du skal også være klar til at stå for noget«
SVEN HELMS SKOV
Journalist

