
Η τεχνολογία 
επιτήρησης 

διαιωνίζει την 
κατάχρηση 

εξουσίας από 
την αστυνομία
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Περίληψη των κυριότερων 
σημείων 
Αυτή η έκθεση εξετάζει περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία στις 
οποίες η τεχνολογία παρακολούθησης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε διάφορα πε-
ριφερειακά πλαίσια.
Πολύ συχνά, η τεχνολογική έρευνα επικεντρώνεται σε πολιτικοποιημένα άτομα ως 
δράστες κακοποίησης, αναγάγοντας τα μέτρα καταστολής σε λύτες προβλημάτων 
αγνοώντας ότι αυτά δύνανται πιθανόν να οδηγούν σε συστημική κατάχρησή. Κα-
τανοώντας την εξουσία που διαθέτει η αστυνομία μέσω της τεχνολογίας μας βοη-
θάει να καταλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε την ενίοτε παράνομη χρήση τις ενα-
ντίον διαδηλωτών και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Φέρνουμε στο φως πως 
η τεχνολογία μπορεί να διαιωνίζει και να επιδεινώνει την αστυνομική κατάχρηση 
απαντώντας έτσι και στις αυξανόμενες εκκλήσεις για δικαιοσύνη.

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες
Παρουσιάζουμε τις ακόλουθες επτά μελέτες περιπτώσεων επαυξημένης τεχνολογί-
ας στην κατάχρησης εξουσίας από την αστυνομία.

 ΧΏΡΑ  ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Ηνωμένο Βασίλειο Κατάχρηση βάσεων δεδομένων επιβολής του νόμου για τη 
διαιώνιση της βίας στις προσωπικές σχέσεις

 Η.Π.Α  Τα «έξυπνα» φώτα του δρόμου περιείχαν μυστικές κάμερες 
παρακολούθησης

 Βραζιλία  Αστυνομική βιντεοπαρακολούθηση στη φαβέλα Jacarezinho 

 Μεξικό  Κατάχρηση λογισμικού παρακολούθησης με στόχο ακτιβιστές, 
επιστήμονες και δημοσιογράφους

  Ηνωμένο Βασίλειο Κατάχρηση πλάνα παρακολούθησης για τηλεοπτικό ριάλιτι

 Ινδία  Η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να τους δώσουν 
πρόσβαση στην εφαρμογή στις κάμερες τους

Δανία  Χρήση της τεχνολογίας για την περιθωριοποίηση των 
κοινοτήτων που βρίσκονται σε υπερβολική αστυνόμευση
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Βασική δυναμική της αστυνομικής 
κατάχρησης που διευκολύνεται από 
την τεχνολογία
Αυτές οι περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν σωρευτικά ότι η αστυνομική χρήση 
τεχνολογίας επιδεινώνει την κατάχρηση. Αυτό παραμένει αληθές σε περιβάλλο-
ντα όπου η χρήση της τεχνολογίας είναι σαφώς παράνομη, σε περιπτώσεις όπου 
δεν έχει αμφισβητηθεί επιτυχώς νομικά λόγω ανομοιόμορφων εφαρμοζόμενων νό-
μων, ακόμη και σε καταστάσεις όπου αυτή η κατάχρηση παραμένει νόμιμη επειδή 
ο νόμος προστατεύει και διαμορφώνεται εν μέρει από την αστυνομία. Η αστυνο-
μία έχει ένα καλά τεκμηριωμένο ιστορικό κατάχρησης, αλλά η πρόσφατη αύξη-
ση της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνο 
περιβάλλον όπου η αστυνομία μπορεί να διεκδικήσει έλεγχο ή εξουσία σε πολύ 
μεγαλύτερη κλίμακα. Εντοπίζουμε τις βασικές υποκείμενες δυναμικές με τις οποί-
ες η τεχνολογία επιτήρησης ενισχύει την κατάχρηση εξουσίας από την αστυνομία: 

Ο ΜΎΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΏ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ-
ΤΗΡΗΣΗΣ: οι τεχνολογίες επιτήρησης δικαιολογούνται ως προστασία έναντι απει-
λών όπως η τρομοκρατία ή το έγκλημα, βασιζόμενοι στον μύθο ότι περισσότερη 
αστυνομία ισοδυναμεί με περισσότερη ασφάλεια.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΑΝΘΡΏΠΟΎΣ: οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα 
που εισάγουν ένα κίνητρο κέρδους στη συλλογή δεδομένων ωφελούν τη βιομηχα-
νία επιτήρησης και όχι το δημόσιο και την κοινωνία.

«FUNCTION CREEP»: η τεχνολογία επιτήρησης χρησιμοποιείται ευρύτερα πέρα   
από τον αρχικά καθορισμένο σκοπό της.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΏΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΏΝ: η ανάπτυξη της επιτήρη-
σης οδηγεί σε αυξανόμενες ποσότητες δεδομένων που συλλέγονται, συχνά χωρίς 
σαφή σκοπό.

ΕΝΣΏΜΑΤΏΣΗ ΙΣΧΎΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: η αστυνόμευση με τεχνολογία 
επιτήρησης επαναπροσδιορίζει τις υπάρχουσες σχέσεις κατάχρησης και εξουσίας 
μεταξύ αστυνομίας και ανθρώπων.

ΜΎΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΎΣΚΟΤΙΣΗ: οι τεχνολογίες επιτήρησης εισάγονται συχνά μυ-
στικά και η χρήση τους συχνά συγχέεται.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ: η αστυνομική κατάχρηση της τεχνολογίας επιτήρησης εί-
ναι σταθερά δύσκολο να προσαχθεί στη δικαιοσύνη.

Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ: οι νόμοι και οι νομικοί θεσμοί δεν προστατεύουν επαρκώς 
από την αστυνομική κατάχρηση εξουσίας μέσω τεχνολογιών επιτήρησης.

Η αντίσταση σχηματίζεται μέσω τεκμηρίωσης, νομικών ενεργειών και αμφισβή-
τησης των υποκείμενων δομών των αστυνομικών εξουσιών και της βιομηχανίας 
επιτήρησης.

Κάλεσμα για δράση
Καλούμε τους συναδέλφους ερευνητές, τεχνολόγους και ομάδες της κοινωνίας των 
πολιτών να αποχωριστούν από την τεχνολογία επιτήρησης και την αστυνόμευση:

ΕΡΕΎΝΗΤΕΣ: Σταματήστε να προτείνετε την παρεμβατική επιτήρηση και την κατα-
σταλτική αστυνόμευση ως λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα, στοχεύστε αντ ‘αυτού 
στην έρευνα για ένα παραγωγικό, καταργητικό έργο για έναν κόσμο όπου η τεχνο-
λογία επιτήρησης δεν είναι απαραίτητη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ: Αποφύγετε την ανάπτυξη τεχνολογίας που διευρύνει τις αστυνομι-
κές εξουσίες. Αρνηθείτε την ανάπτυξη τεχνολογίας επιτήρησης, υιοθετώντας μια 
φιλοκοινωνική προσέγγιση στα έργα σας. Όποτε είναι δυνατόν, εξετάστε το ενδε-
χόμενο «Function creep» και άλλες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των τεχνολογιών 
κάθε φορά που αναπτύσσονται.

ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΑΣ ΤΏΝ ΠΟΛΙΤΏΝ: Κάνετε εκστρατεία για μεγαλύτερη δη-
μοκρατική εποπτεία και μέτρα κοινοτικής λογοδοσίας σχετικά με την αγορά και 
χρήση τεχνολογίας επιτήρησης από την αστυνομία, στα πλαισια του στοχου για 
μείωση της αστυνομικής εξουσίας.

ΚΑΝΤΕ ΔΏΡΕΑ Η ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΎΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ NO TECH FOR TYRANTS!
https://notechfortyrants.org/ 
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