
L’anomenat “chatcontrol” o control del xat,
que significa trencar el xifratge d’extrem a
extrem sigui per WhatsApp o Signal o altres
serveis de missatgeria, és la fi de la
privacitat en línia.
 
Hi esteu d'acord?

Una majoria (51,9%) esteu d’acord que l’anomentat “chatcontrol” és la fi de la

privacitat en línia, mentre que la resta us mostreu ambivalents (25,9%), no esteu

d’acord (14,8%) o no ho sabeu (7,4%).

El passat 11 de maig, la Comissió Europea va presentar una proposta legislativa per

fer obligatori l’anomenat control del xat, per obligar a tots els proveïdors de

missatgeria i correu electrònic de cercar contingut il·legal de menors i intents

d’iniciació de contactes amb menors.

A la pràctica, això significa escanejar tots els missatges a la recerca de text i imatges

sospitosos, incloent-hi tots els serveis de comunicació xifrats d'extrem a extrem de

manera segura, i fer-ho de manera automàtica, generalitzada i indiscriminada. 

D’altres aspectes de la proposta de la Comissió Europea són incloure un bloqueig a

la xarxa, la detecció de l'emmagatzematge personal al núvol (incloses les fotos

privades), la verificació obligatòria de l'edat o la censura i exclusió dels menors a

aplicacions del món digital.

Aquesta proposta, que permetria a les empreses escanejar els xats i missatges

privats de tothom, ha fet que hi hagi una creixent preocupació i oposició per la seva

incompatibilitat amb les lleis de protecció de dades i drets humans de la Unió

Europea.
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La proposta del passat mes de maig, parteix d’una legislació "temporal" proposada

l’any 2020 que ja permetia cercar en tots els xats, missatges i correus electrònics

privats representacions il·legals de menors i intents d'iniciació de contactes amb

menors. De fet, des del 6 de juliol de 2021, quan el Parlament Europeu va votar a

favor de la derogació de la privadesa electrònica, que es permet el control voluntari

del xat per als proveïdors de missatgeria i correu electrònic. 

Això significa que, des de llavors, proveïdors com Facebook Messenger, Gmail i

altres poden escanejar tots els missatges a la recerca de text i imatges sospitosos en

un procés totalment automatitzat, en part amb la utilització de sistemes

d’intel·ligència artificial.

Així doncs, si un algorisme considera un missatge sospitós, el seu contingut i

metadades es divulguen (normalment automàticament i sense verificació humana)

a una organització privada amb seu als Estats Units i, d'aquí, a les autoritats policials

nacionals de tot el món. 

El principal problema és que, segons la jurisprudencia del Tribunal de Justícia de la

Unió Europea, l'anàlisi automatitzada permanent i completa de les comunicacions

privades vulnera els drets fonamentals i està prohibida (apartat 177). 

Més concretament, la proposta no s'ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de

Justícia Europeu i infringeix els drets fonamentals de tots els ciutadans de la UE

respecte de la privadesa, la protecció de dades i la llibertat d'expressió. 

No obstant, la segona proposta legislava de la Comissió Europea del passat mes de

maig obliga tots els proveïdors de serveis de xat, missatgeria i correu electrònic a

desplegar aquesta tecnologia de vigilància massiva en absència de cap sospita.

I això, malgrat que una consulta pública sobre la mateixa revela que la majoria dels

enquestats, tant ciutadans com grups d'interès, s'oposen a imposar l'obligació

d'utilitzar el control del xat, amb més del 80% mostrant la seva oposició.

Mentrestant, el passat 10 d'octubre, la proposta es va presentar i discutir a la

Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors (LIBE) del Parlament Europeu.

Aquest i el Consell de la UE discutiran les esmenes i podrien arribar al final de les

seves deliberacions a finals de 2022.
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I fins aquí per avui. Això si, amb dues lectures sobre el tema.

“Chatcontrol: com la Comissió de la UE està disposada a sacrificar el secret de la

correspondència per la protecció il·lusòria de la infància”

“Control de xat: 10 principis per defensar els nens a l'era digital”
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https://digitalhumanrights.blog/en/eu-commission-willing-to-sacrifice-secrecy-of-correspondence-for-vermental-child-protection/
https://digitalhumanrights.blog/en/eu-commission-willing-to-sacrifice-secrecy-of-correspondence-for-vermental-child-protection/
https://edri.org/our-work/chat-control-10-principles-to-defend-children-in-the-digital-age/

