Jsme stále pod něčí kontrolou? Existuje „velký bratr“ ?
Technologie a věda jdou neustále vpřed. Laboratoře a technologické výzkumy představují
stále modernější a výkonnější prostředky, které v nynějším světě už neznají hranic se svými
schopnostmi. I s výrobky, které by měli pomáhat naší bezpečnosti a také pocitu pohodlnosti,
to jde stále kupředu. V ulicích se stále setkáváme s velkým množstvím kamer, ve vozech
hromadné dopravy s čipem, který udává odkud, kam a kdy jsme cestovali, bankám a jiným
institucím sdělujeme velmi důvěrné údaje.
Má tedy stát podporovat rozšíření sítě policejních kamer? Na jednu stranu je tu strašák
v podobě všudypřítomného ,,oka Velkého bratra“.(Při současném trendu všudypřítomných
objektivů kamer a fotoaparátů bude už i pravděpodobně těžké jít na záchod, sprchovat se, a
vykonávat další intimní věci, které bychom si měli nechat jen pro sebe.) Na druhé straně však
nesou moderní technologie velkou část na potlačování kriminality a kamerové systémy
pomáhají k dopadení zločinců. Otázkou je, co všechno jsou lidi schopni obětovat pro své
bezpečí.
Dnes, v době chytrých zařízení jako jsou například smartphony, notebooky, netbooky a další
spousta zařízení, si lidé ani neuvědomují, že v každém z nich je čip podle kterého je může
kdokoliv vypátrat (s pomocí policie, nebo firmy výrobce.)
Mnoho lidí si také vytváří své profily na sociálních sítích, jako je například Twitter, Facebook,
Google+ a podobné. A to jen z toho důvodu, že všichni říkají jak je to skvělé, že je to IN a kdo
nemá Facebook je OUT, a z podobných důvodů. Na Facebooku bychom o sobě neměli
vyplňovat důvěrné informace, protože všechny data z našeho profilu příjimá i někdo na
,,druhé straně“, o kom my ani nevíme. Proto bychom si měli vážit našeho soukromí a pouštět
do něho jen důvěryhodné osoby, a ne o sobě dát informace pro 7 miliard lidí.

A tak nám zůstává otázka… kontroluje nás někdo? Sleduje nás někdo pomocí špionážních
zařízení? Odposlouchává nás někdo? To je záhadou…
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