
18

T

a 
co
nt
ra
te
m
po

Un gran irmán 
espía as nosas 

vidas
Mercé a vixilancia permanente 
da que son obxecto, as 
sociedades opulentas cren 
atalladas as innúmeras 
ameazas que as circundan.
A “sociedade do risco” que 
Ulrich Beck definira despois de 
Chernobil fíxose máis 
complexa coa agudización da 
crise do sistema e o 
perfeccionamento das novas 
ferramentas tecnolóxicas, a un 
tempo remedio e ameaza.
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Texto Comba Campoy

EN FOCO INFORME

A privacidade, no
gume do medo
O argumento da seguridade alimenta
os discursos neocon que claman por
defender o sistema neoliberal nesta
“guerra global permanente”. No
mesmo barco, numerosos grupos de
presión da industria da defensa e das
tecnoloxías da seguridade conseguen
facerse un oco nas axendas políticas
europeas. O dereito á privacidade e
as liberdades civís non semella
contar neste debate.
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actual obsesión dos

gobernos occiden-

tais pola seguridade

vén conducindo a

unha progresiva

énfase no desenvol-

vemento de novas políticas de seguri-

dade e defensa, apoiadas no perfeccio-

namento de novas tecnoloxías que per-

miten o seguimento individualizado e a

detección de suxeitos ou grupos sociais

“potencialmente sospeitosos”. Esta ten-

dencia, acentuada a partir dos atenta-

dos do 11 de setembro, non f ixo máis

que acelerar un proceso que xa iniciara

a súa marcha imparábel na década de

1970, centrada no ámbito penal. Nesta

década, e de xeito paralelo, Estados

Unidos e Europa emprendían o aban-

dono progresivo de modelos penais

resocializadores. Tal e como nos expli-

ca o profesor Iñaki Rivera, nos Estados

Unidos a lexislación penal, invariábel

desde 1877, promovía o papel das pri-

sións como institución “curadora” do cri-

minal, quen de reinserilo na vida social

despois dun período de tempo indeter-

minado. De aí que até a reforma da Lei

Penal, nos anos 70, os xuíces nunca

especificasen a duración das penas

nas súas sentenzas condenatorias.

Tamén na Europa da II Posguerra mun-

dial, e de xeito tardío no Estado

Español, as constitucións incidiran no

papel resocialización do sistema penal.

Mais este sistema, que Michel Foucault

definira como “disciplinario”, non tarda-

ría en amosar o seu fracaso. Nos

Estados Unidos, as tendencias conser-

vadoras que clamaban por unha visión

economicista da lexislación, e cuxo dis-

curso uparía a Ronald Reagan á presi-

dencia do país, acabaron por impor

unha cultura da “tolerancia cero”, que

levaba aparellada unha concepción da

cadea como institución inhabilitadora

do criminal, así coma un negocio rendí-

bel se se puña en mans privadas.

Paralelamente, o xurdimento de organi-

zacións políticas armadas en Europa

obrigaba aos estados a adoptar medi-

das penais de “excepcionalidade”,

como cárceres de máxima seguridade,

pavillóns de illamento, ou privación de

garantías básicas para as persoas pre-

sas por causas de terrorismo. 

Progresivamente, o endurecemen-

to dos sistemas penais iría estendén-

dose a outras capas vulnerábeis da

poboación, nomeadamente inmigran-

tes sen papeis, para pasar despois a

outros colectivos que, dalgún xeito,

levarían aparellada algún tipo de ame-

aza “ao modo de vida occidental”. Un

exemplo recente témolo na resposta

do inspector xeral do Departamento de

Xustiza dos Estados Unidos ás acusa-

cións da asociación americana polas

liberdades civís (ACLU), de espionaxe

por parte do FBI a organizacións civís

como Greenpeace. Segundo o informe

do Inspector, do 20 de setembro, “o

FBI non estaba espiando estes grupos

polas súas opinións políticas, senón

porque eran sospeitosos de cometer

crimes”. O argumento da excepcionali-

dade amósase coma a escusa perfec-

ta para xustificar a deriva punitiva pro-

pia da sociedade de control cara á que

camiñamos.

Control como xestión de riscos

Xunto ás cadeas e a súa función segre-

gadora dos grupos sociais “non des-

exados”, as políticas de seguridade

inciden no aspecto anticipatorio, na

necesidade de localizar as ameazas

antes de que poidan desenvolver a súa

potencialidade destrutiva. Deste xeito,

refórzanse os controis fronteirizos e

desenvólvense técnicas de seguimento

dos suxeitos a partir dos seus trazos
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fisiolóxicos, como as pegadas dactila-

res, o iris ou a voz. Son as técnicas de

seguridade biométricas, en cuxo desen-

volvemento é pioneira a industria da

UE. Esta información podería ser alma-

cenada e intercambiada polos servizos

migratorios e policiais dos distintos

estados, sen permiso das persoas afec-

tadas, se estas tecnoloxías chegan a

implantarse no marco das políticas

migratorias da UE. Tal e como denuncia

Ben Hayes no seu informe

Neoconopticom, estariamos camiñando

cara a un apartheid mundial, onde os

movementos de persoas serán cada

vez máis controlados. Tendo en conta

que o cambio climático podería obrigar

a unha de cada sete persoas a abando-

nar o seu fogar nos próximos 50 anos,

o escenario perfilado por Zygmunt

Bauman, cando falaba da era da globa-

lización como a da migración de masas,

onde se anima a facer turismo pero se

condena a aqueles que viaxan para

sobrevivir, non semella distante.

Porén, as tecnoloxías en desenvol-

vemento non só agrupan os colectivos

en función das súas características

étnicas ou da súa orixe xeográfica,

senón que traballan con moi variados

patróns, como a adscrición ideolóxica

ou os hábitos de consumo. A través do

cruzamento de numerosas bases de

datos pódese proceder ao perfilado

das poboacións e á súa distribución

estatística en función dos seus com-

portamentos, permitindo así a catego-

rización dos suxeitos e dos grupos en

función do seu “perigo”. Segundo o

investigador David San Martín, algúns

destes programas, sustentados na téc-

nica do data míning (aplicación de

algoritmos propios das bases de datos

para descubrir patróns e relacións que

permitan a predición de resultados

futuros), teñen sido implementados

nos Estados Unidos a partir do 11-S.

Algúns deles, como o TIA (Terrorism

Information Awareness, que rastrexa-

ba transaccións individuais de tipo

financeiro, médico, de entrada ao país,

ou de comunicación, co obxecto de

atopar pegadas de actividade terroris-

ta) suscitaron un intenso debate social

e foron finalmente desactivados, gra-

zas á presión exercida polas asocia-

cións de dereitos civís norteamerica-

nas. En Europa, pola contra, moitas

das ferramentas tecnolóxicas de perfi-

lado de datos e investigación biométri-

ca están sendo desenvolvidas no

marco dos programas de fomento da

I+D da Unión Europea desde 2003,

sen que até o momento se teña produ-

cido un debate político sobre a súa

adecuación aos principios nos que se

sustenta a Unión. Entre eles, o da libre

circulación de persoas.

Panóptico liberal

Neste punto, resulta pertinente a vin-

culación que o autor do informe

sobre as políticas de fomento da

investigación en seguridade da UE

establece entre a ideoloxía neocon-

servadora e os intereses da industria

europea da seguridade e a defensa.

Segundo Ben Hayes, investigador da

organización británica Statewatch,

os dous últimos programas de

fomento da investigación en seguri-

dade da UE (o European Security

Research Program, continuado polo

sétimo Programa Marco) foron

modelados segundo os intereses das

grandes empresas europeas da

defensa e das tecnoloxías de seguri-

dade. Por unha banda, este apoio a

grandes corporacións europeas da

industria armamentística como

Thales, BAE Systems ou EADS, e ás

industrias das novas tecnoloxías da

información tales que Siemens ou

Ericsson, viría xustificado pola

importancia estratéxica que para

Europa suporía constituírse en líder

mundial no sector, por diante da

competencia norteamericana, que

tras o 11-S ameazaba con impor os

estándares tecnolóxicos. Os intere-

ses empresariais representados por

distintos lobbies ou stakehólders

(persoas ou colectivos influídos

polas decisións das empresas) exer-

cerían unha importante influencia no

deseño das políticas europeas de

Xustiza e Asuntos Interiores por

unha banda, e de Seguridade e

Defensa Exterior, pola outra. En

palabras de San Martín, “estámonos

enfrontando ao imperativo tecnolóxi-
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co, que é o que está impoñendo o

avance nisto”. Aínda que supoña un

retroceso social. De aí que Ben

Hayes fale do “Neoconopticom”,

neoloxismo que alude ao beneplácito

da ideoloxía conservadora respecto

desta axenda marcada polos intere-

ses da industria, e que ao mesmo

tempo alimenta esta sociedade da

vixilancia na que a ameaza perma-

nente xustifica o endurecemento das

políticas penais e das limitacións ao

libre movemento de persoas, á custa

de dereitos como a privacidade.

Aumento das medidas represivas

É evidente que a decisión de fomentar

a creación dunha industria de seguri-

dade europea é política, aínda que

contase co aplauso da industria rela-

cionada. A mesma industria que influíu

no deseño dos programas de fomento

da investigación participa activamente

no deseño das futuras políticas de

defensa da UE, enmarcadas dentro da

óptica da sociedade da vixilancia ou do

control da que falan os teóricos. A

estratexia de defensa cara á que se

dirixiría a Unión xiraría ao redor da

idea do “dominio do espectro total”. En

coherencia coa idea da xestión de ris-

cos propia desta situación de ameaza

permanente ou emerxencia, o dominio

do espectro total buscaría o control

constante sobre todos os elementos
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Iñaki Rivera, director do Observatori del Sistema i els Drets Penals

A opacidade do sistema penitenciario
amosa o seu déficit democrático
Cal debe ser o fin das prisións? 
Non creo que se poida dicir que o
cárcere non cumpre ningún tipo de
función. Outra cousa é que non cum-
pra as funcións positivas que se lle
queiran atribuír, de resocialización. O
cárcere pode cumprir a función de
castigar, a de segregar a xente no
interior para non tela no exterior.
Pode servir por tanto para cumprir
unha función, sexa real ou simbólica,
de evitar a impunidade na que unha
sociedade tampouco pode edificarse.
A sociedade arxentina nos últimos
trinta anos viviu sobre a base da
impunidade de todos os crimes do
terrorismo de estado, das ditaduras.
Quen, desde a loita polos dereitos
humanos, vai renunciar ao emprego
do dereito penal e do cárcere fronte
aos ditadores que cometeron todas
as atrocidades? Sería deixar na impu-
nidade crimes atroces, e esa xente
ten que ser castigada. O que ocorre é
que no 99 por cento dos casos o cár-
cere non ten ese uso. Ten outros, e
diríxese a outra franxa da sociedade
que non son os Vilela ou Pinochet.
Diríxese contra a xestión da pobreza,
das capas máis miserábeis, dos sec-
tores inmigrantes e máis vulnerábeis.
Ese é o cárcere que temos e que non
queremos. Non queremos ese cárce-

re que se dirixa a esas capas da
poboación que as castiga, que as
segrega, que as estigmatiza, e que
non fai outra cousa que engadir dor
ao sufrimento. Aí é onde vén o pro-
blema. O cárcere que temos en
España, con máis de 75.000 persoas
encarceradas, demostra que no 90
por cento dos casos esa xente non
matou, non violou, non abusou
sexualmente de ninguén... Están por
outras razóns, que se vinculan co
mundo da propiedade, co mundo das
drogas. E iso non pode ter a resposta
penal que ten. A substitución dunha
política penal por unha política social
é a gran materia pendente. 
Cal sería a xustificación do aban-
dono desa perspectiva resocializa-
dora, na que se defendía que a
cadea podía ter ese obxectivo
rehabilitador?
Non creo que poida dicirse que antes
o cárcere cumpriu ese fin resocializa-
dor e hoxe non o cumpre. Non o
cumpriu nunca, o que pasa é que
hoxe quitou calquera maquillaxe, as
cousas dinse dunha maneira moito
máis descarnada, e aquilo que era un
discurso simplemente retórico foi
definitivamente abandonado, e sen
ningún trauma predícase abertamen-
te esta finalidade de castigo.

Entendemos que tamén hai uns
intereses económicos que o xus-
tifican, xa que o aumento de per-
soas presas e de duración das
penas non se xustifica no número
de crimes...
Por unha vez pódese demostrar his-
toricamente que nos últimos anos a
delincuencia rexistrada en España
descende, e o cárcere non para de
aumentar. É a proba de que non hai
ningunha correspondencia entre
número de delitos e o número de
presos. E que por tanto as razóns son
moito máis complexas ca esa simpli-
cidade de dicir que hai moitos presos
porque hai moitos delitos. 
Claro que o negocio penitenciario é
inmenso. O cárcere encerra un
mundo moi fragmentado de multitude
de sectores económicos que move
moitísimo diñeiro ao seu redor. Un
dos argumentos que sostén a
Generalitat de Catalunya, para defen-
der o plan de construción penitencia-
ria en determinadas vilas de
Cataluña, é que vai dinamizar deter-
minadas poboacións. O cárcere sem-
pre renace. E sempre renace por un
argumento ou por outro. Mesmo
desde unha pseudoesquerda xustifí-
case a creación penitenciaria, atribu-
índolle agora unha nova función de
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do “campo de batalla”, mediante o con-

trol policial permanente, e a “interope-

rabilidade” entre os sistemas tecnolóxi-

cos. Este concepto, presente na mei-

rande parte dos textos legais sobre

seguridade da información dos esta-

dos da UE, fai referencia á necesidade

de dispoñer libremente dos datos poli-

ciais e de integración entre os distintos

sistemas de vixilancia dos estados, de

modo que se poidan compartir, de

xeito inmediato e sen necesidade de

permisos dilatorios, datos sobre suxei-

tos ou grupos sospeitosos para antici-

parse ás ameazas que encarnan.

Tal filosofía, implícita en moitas

das políticas desenvolvidas no marco

da UE nos últimos anos, leva aparella-

das non poucas consecuencias nas

liberdades civís. Xunto coa vixilancia

fronteiriza (un intento de atallar a

entrada de “ilegais” provenientes de

“estados fracasados”, a incómoda

constatación do propio fracaso de

Occidente) e a vixilancia á poboación

interior xustificada pola loita contra o

terrorismo e o crime organizado, os

dereitos democráticos fraquean. A lei

militar imponse nunha situación de

conflito inminente. Deste xeito, os

movementos “antisistema”, constitúen

un novo foco de perigo e son obxecto

de control e represión policial, tal e

como se puido comprobar no cumio

do G20 en Londres ou na cimeira do

Clima de Copenhagen. Segundo o

10.10 23

crear emprego e dinamizar poboa-
cións. O cárcere é un dispositivo que
dá absolutamente para todo tipo de
xustificacións, por iso talvez triunfou
na historia e a súa vida é tan longa. 
Seguindo a tendencia marcada
polos Estados Unidos, o próximo
paso sería a privatización. Velo
próximo en Europa e no Estado
Español?
Próximo, en canto a tempo, non me
atrevo a dicilo. Pero o negocio da
privatización non está tan afastado
en España. Unha cousa é a privati-
zación total do sistema penitencia-
rio, pero se ves por exemplo quen
son hoxe os provedores dos cárce-
res, quen son os cátering que
reparten a comida que antes facían
os presos, e que hoxe son empre-
sas privadas... Quen son os gardas
exteriores de determinados presos
que xa son corpos de policía priva-
da. Por non falar da práctica totali-
dade dos centros de reclusión de
menores en España, que foron
entregados case nun cen por cen a
mans privadas. Así que o fenómeno
xa empezou.
Con que problemas vos atopades
no Observatori á hora de investigar
as violacións a dereitos humanos?
A total opacidade do sistema peni-

tenciario, que non permite ese tipo
de investigacións. Non nos permi-
ten nin sequera entrar nos cárce-
res. No pasado denunciamos epi-
sodios de malos tratos e de tortura
nos medios de comunicación e a
partir de aí ditouse unha resolución
pola cal non se nos permitiu entrar
nunca máis nas cadeas catalás. Iso
é o principal déficit democrático
dun sistema penitenciario que ao
ser opaco non é transparente. A
partir de aí, os problemas son
inmensos: dificultade de comunicar
coa xente, de poder ver a xente
que nos pide que os vaiamos ver...
Ao cárcere hai que ir, ao preso hai
que ir velo, o traballo a distancia
non serve. 

Nun contexto no que esta deriva
punitiva semella espertar un certo
consenso social, é posíbel rescatar
algún tipo de resistencia?
Son moi pesimista nese sentido, pero
como dicía Walter Benjamin, polo
menos hai que organizar o pesimis-
mo. Eu da sociedade non espero,
sinceramente, que xurda unha capa-
cidade de resistencia fronte a isto. A
sociedade está o suficientemente
anestesiada como para non loitar
polos seus propios dereitos, e por
tanto, neste último colector que é o
cárcere, que recibe as últimas mise-
rias sociais, obviamente non espero
ningún tipo de mobilización social. 

www.ub.edu/ospdh
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informe de Ben Hayes, a UE deseñou

un protocolo de actuación e de coope-

ración entre os corpos policiais dos

distintos estados, o seu “manual de

orde pública en acontecementos inter-

nacionais”.“Desde entón –cita Hayes–

emerxeu un patrón segundo o que os

cidadáns da UE que desexen exercer

o seu dereito democrático a protestar

(e a asistir a protestas no estranxeiro)

se enfrontan a controis policiais para-

militares, negación de entrada, deten-

ción preventiva, control e dispersión

das protestas e mesmo a ser expulsa-

dos do país, en ocasións con prohibi-

cións de reentrada bastante duradei-

ras”. Por sorprendente que pareza,

este protocolo, asinado en 2006, non

só se centra en concentracións de

grupos antisistema (equiparados á

ameaza terrorista), senón que consi-

dera tamén escenarios de risco even-

tos deportivos ou culturais, tales como

concertos de pop ou finais da

Champions.

Un mundo de zonas vermellas
e verdes

Deste xeito define Naomi Klein o novo

escenario mundial, que atoparía o seu

exemplo perfecto no ocorrido tras a

catástrofe do Katrina en Nova Orleáns.

A lenta resposta do goberno de Bush ao

furacán consternou os espectadores de

todo o mundo. O goberno federal e a

Axencia de control de emerxencias

federal (FEMA) tardaron días en res-

ponder, e cando o fixeron foron acusa-

das de tratamento racista. En moitos

casos, priorizouse a vixilancia das

vivendas desaloxadas dos barrios ricos

fronte aos posíbeis asaltos da poboa-

ción máis desfavorecida, amoreada en

pavillóns e cuxas casas anegadas tar-

daron en ser  rescatadas. 

As políticas de Protección de

Infraestruturas Críticas da OTAN, e as

definidas pola Comisión Europea

nunha directiva de 2008 e nas súas

medidas sobre seguranza química,

biolóxica e nuclear, van nesa direc-

ción. Máis que a protección da poboa-
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Espazos públicos ameazados
pola vixianza
Luz María Puente Alba

A s autoridades teñen a responsabilidade de garantir a seguridade dos

cidadáns; esta situación, dise, está fundamentada nun “pacto social”, de

tal modo que os individuos ceden parte das súas liberdades ao Estado a cambio

de que este garanta a seguridade de todos. Esta declaración xeral resulta en

principio non obxectable, pero non aparece tan sinxelo se descendemos a situa-

cións concretas, nas que podemos preguntarnos se non se está excedendo o

equilibrio entre liberdade e seguridade, sacrificando innecesariamente espazos

de liberdades persoais e comprometendo dereitos individuais para acadar unha

seguridade a morte ou incluso outros obxectivos diferentes. Así, temos o exem-

plo da instalación de cámaras de vixilancia polos Concellos (destacadamente

nas grandes cidades, como Santiago de Compostela ou A Coruña) para controlar

diversos lugares públicos. Tal actuación está sempre xustificada pola necesida-

de de prevención de delitos e de garantir a seguridade

cidadá? Respéctase sempre o principio de proporcionali-

dade cando tales cámaras son instaladas nas rúas, xunto

a edificios públicos ou mesmo entidades privadas, procu-

rando lesionar na menor medida non só a liberdade senón

tamén a intimidade dos cidadáns? Así mesmo, poderiamos

preguntarnos que principios han de guiar a selección dos

lugares onde máis se deixa sentir a vixilancia e control das

forzas de seguridade, e que consecuencias trae para a

reordenación da vida nas cidades: trátase do risco de centrarse en puntos atrac-

tivos para o turismo, ou para actividades de ocio e consumo, abandonando

outros espazos menos visibles e sen dúbida menos rendibles para os poderes

públicos. E por ultimo, non cabe esquecer as influencias que exerce unha opi-

nión pública, modelada polos medios de comunicación, en diversas decisións

que mostran unha especial ansiedade en relación co desexo de seguridade,

como poden ser o realoxo de cidadáns ou o control dos migrantes.

Luz María Puente Alba

é profesora de Dereito

Penal na Universidade

da Coruña.



ción, a seguridade encamíñase á pro-

tección dos alicerces do sistema eco-

nómico e político dominante. As zonas

vermellas, que supoñen unha especial

ameaza, xa non están, como advertía

Klein en A doutrina do shock, concen-

tradas no Sur do sistema, en África ou

Afganistán. Suporían un novo xeito de

establecer barreiras interiores entre

excluídos e incluídos, onde todo e

todas as persoas serían susceptíbeis

de vixilancia. A zona vermella consti-

tuiría un espazo metafórico non defini-

do polos seus límites espaciais, senón

polo estado de emerxencia que nel

prevalece. Calquera lugar pode devir

zona vermella en calquera momento,

e a intervención dos axentes da segu-

ridade debe ser inmediata e eficaz.

Aínda que iso supoña a militarización

do espazo público e a conxelación das

garantías e dos dereitos cidadáns. 

A fin do esquecemento

O panorama deseñado por Hayes no

seu informe chama á necesidade

dunha toma de conciencia da socie-

dade europea perante as ameazas

que representaría a implementación

dalgúns dos sistemas en desenvolve-

mento dentro do Sétimo Programa

Marco da UE. Algo complicado, tendo

en conta a naturalidade con que asu-
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mimos a convivencia con sistemas

tecnolóxicos aos que cedemos, cons-

cientemente ou non, moita informa-

ción sobre as nosas vidas. O uso das

novas tecnoloxías na nosa vida cotiá

supón unha serie de comodidades e

permítenos establecer novos tipos de

relación, horizontais e distribuídas,

que en moitos casos serven para sub-

verter ou navegar á marxe do pensa-

mento único. O problema segue a ser

o almacenamento desa información,

por parte de plataformas, enormes

empresas, que poderían facer un uso

fraudulento (mais non ilegal) dos

datos sobre as nosas mercas, os

nosos comentarios e gustos nas

redes sociais, ou as nosas visitas a

páxinas “sospeitosas”. Hayes alerta

de que esta sociedade do “non

esquecemento”, onde non poderemos

esixir que eses rastros sexan borra-

dos, terá difícil volta atrás. E de que

as políticas que a Comisión Europea
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David San Martín Segura, filósofo do Dereito

As novas formas de control
nútrense de liberdade
Como evolucionou o concepto da
sociedade do risco?
O concepto de risco adquiriu con-
notacións moi diversas. A máis
famosa na teoría social é a tese de
Ulrich Beck de que non somos xa
capaces de xestionar certos peri-
gos cos que temos que convivir.
Pero hai outras formulacións que
se centran nos novos mecanismos
que a sociedade occidental xerou
para tratar co perigo. Para o tema
do control social son máis útiles
estas perspectivas ancoradas nas
formulacións de Foucault, que pro-
poñen que, máis que vernos des-
bordados pola presenza de novos
perigos, o que se xerou desde os
anos 70 é unha nova actitude dian-
te da inseguridade. 
Esta ansiedade por controlar
estes riscos susténtase nunha
xeneralización do medo.
Ulrich Beck tratou como o perigo se
politiza. Isto vese moi ben despois
do 11-S. Mais desde unha perspec-
tiva foucaultiana, o que se trata de
investigar son as técnicas de con-
trol. Moitas desas técnicas estanse
desenvolvendo á marxe de calquera
debate público, apoiadas no desen-
volvemento de sistemas técnicos.
Fálase da politización da segurida-
de, pero moitas veces o público
sabe da existencia destes mecanis-
mos moito tempo despois. 
No informe de Ben Hayes desvé-
lase que as políticas de seguri-
dade da UE están sendo deseña-

das pola industria da seguridade
e da defensa...
Eu investiguei o caso do data
míning, un sistema de tratamento de
datos. A aplicación deste tipo de
tecnoloxía ao campo do control
social en EEUU foi desvelada polas
asociacións de defensa de dereitos
civís; e no caso europeo, onde non
hai asociacións equivalentes á ACLU,
o informe de Ben Hayes serviu para
sacar á luz moitas destas cuestións.
Pero mentres no Parlamento
Europeo había unha oposición a
adoptar este tipo de técnicas, polos
perigos que supón para os dereitos
civís ou a privacidade, no Séptimo
Programa Marco adicouse unha par-
tida moi importante, e xa se conce-
deu un contrato para desenvolver
este tipo de tecnoloxías.
Estas técnicas aínda son probas
piloto pero poderán implementar-
se co pretexto da emerxencia. Non
levará esa excepcionalidade a
unha situación de totalitarismo?
Temos que quitar da cabeza a idea
do Grande Irmán, que implica a
existencia dunha estratexia de con-
trol centralizada e planificada.
Estámonos movendo noutra direc-
ción, que é a da existencia de múl-
tiples axencias, que aplican os seus
propios programas de control, moi-
tas veces contraditorios entre si. O
noso presente pódese caracterizar
pola non existencia dun proxecto de
seguridade coherente. Vivimos nun
sistema económico capitalista glo-

bal que esixe que haxa movemen-
tos constantes de persoas, de mer-
cadorías... Non se pode implemen-
tar un réxime estatal á antiga usan-
za. Do que se trata é de que, á vez
que se estimulan eses fluxos, se
poidan filtrar da forma que conve-
ña. Deleuze falaba de que o control
se dirixía a establecer un filtrado
conveniente destes grupos de per-
soas e de mercadorías.
Un filtrado moitas veces discrimi-
natorio, que prioriza determina-
dos colectivos respecto doutros. 
Quizais a distinción clásica entre
liberdade e seguridade xa non se
pode pensar neses termos, porque
este tipo de control nútrese de liber-
dade. Canto máis nos desprazamos
ou mercamos, máis controlábeis
somos, porque estas tecnoloxías
controlan precisamente eses move-
mentos, esas compras que facemos
coa tarxeta, esas comunicacións a
través do móbil. Paradoxalmente,
canto máis libres somos, máis con-
trolábeis somos. Iso permite esta-
blecer, non medidas de control
sobre toda a poboación, que sería
demasiado custoso e ineficiente,
senón controis selectivos; métodos
automatizados que naveguen nese
maremágnun de datos e seleccio-
nen aquela información convenien-
te. Aqueles suxeitos, aqueles grupos
de poboación que presenten certas
características. 
E calquera persoa pode ser sos-
peitosa...
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podería aprobar nos próximos anos,

sen pasar polo Parlamento Europeo

para evitar un debate social, poderían

conducirnos a un contexto escasa-

mente democrático, onde o estado

non consulta a cidadanía, reprime.

Supostamente, polo ben do noso

modo de vida.

Para saber máis:
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· Bauman, Zygmunt. La sociedad sitiada. Fondo de

Cultura Económica, 2004.

· Brandariz, Fernández de Rota e González. La globa-

lización en crisis. Control, gubernamentalidad y polí-

tica del movimiento. Málaga: Diputación de Málaga,

ULEX, Casa Invisíbel, Universidade Invisíbel.2009

· Hayes, Ben. Neoconopticom. The EU-Security

Industrial Complex. Transnational Institute in asso-

ciation with Statewatch, 2009

(www.statewatch.org; en español:

http://www.centredelas.org/attachments/614_Neo

conopticon.pdf)

· Klein, Naomi. La doctrina del schock. El auge del

capitalismo del desastre. Paidós, 2007

Os datos da adscrición étnica
seguen tendo moito peso na defini-
ción das medidas de control. Mais
despois do 11-S, especialmente nos
EE.UU., cada vez hai máis temor a
que existan suxeitos que poidan ser
perigosos, e que non se adscriban a
aqueles patróns tan ben definidos.
Moitas das técnicas que se están
implementando baséanse na inter-
conexión de bases de datos diver-
sas, públicas e privadas, para a
xeración de perfís de perigo moito
máis abstractos. Calquera individuo
pode ser considerado perigoso nun
momento dado. Ademais agora moi-
tos deses perfís de perigo estanse
xerando automatizadamente a tra-
vés de algoritmos matemáticos. É
moi difícil saber con que base se
están establecendo estes criterios. 
A Rede, que polo seu carácter
descentralizado podería conside-
rarse unha ferramenta de organi-
zación cívica, constitúe unha
arma de dobre gume.
Internet é un instrumento de novas
formas de prácticas de liberdade,
de comunicación instantánea, pero
ao mesmo tempo, fai que esas
comunicacións sexan moito máis
rexistrábeis. É un paradoxo do que
non imos escapar. Hai xigantes que
están almacenando unha cantidade
de información impresionante,
como poden ser Google ou
Facebook. Nesta última, ademais,
verquemos a nosa información per-
soal, os nosos gustos, o que permi-

te unha explotación comercial evi-
dente, pero tamén outros usos.  As
técnicas como o data mining
empezáronse a utilizar no mundo
do márketing, co fin de intentar
anticipar os gustos dos consumido-
res. Despois do 11-S, algunhas
empresas propuxeron a posibilida-
de de empregalas co fin de antici-
par posíbeis condutas desviadas de
suxeitos. O mundo do márketing e
o do control social cada vez están
máis entrelazados.
E as leis de protección de datos
onde quedan?
Estas tecnoloxías están zarandean-
do o dereito tal e como o coñece-
mos. O concepto de privacidade é
difícil de aplicar diante de moitas
destas técnicas. Por exemplo, na
recompilación de datos de transac-
cións económicas de suxeitos, non
se está vixiando a alguén que está
na súa casa ou se despraza, como

era a vixilancia tradicional. Estanse
captando fragmentos parciais da
vida dun suxeito, que moitas veces
cede voluntariamente. E moitas
veces é un tratamento automatizado
dos datos por parte dun computa-
dor, unha máquina. O concepto de
privacidade clásico esixía que hou-
bese unha persoa  consciente e con
capacidade de coñecemento.
Ademais son técnicas de vixilancia
que non se centran en individuos
concretos, gobernan grupos de
poboación. As categorías xurídicas
diante desta realidade resultan pro-
blemáticas. Algúns autores están
propoñendo metadereitos para
orientar a deriva do sistema xurídico
para protexernos fronte a todo isto.
Un autor mesmo propón a existen-
cia dun dereito ao esquecemento.
Na teoría xurídica eses temas vanse
pór enriba da mesa e haberá que
adoptar instrumentos novos. 




