povstání, a ne řídit boje. Organizace by neměla
být o obraně určitých zájmů, ale o útoku na určité
zájmy.

Sledovací
zařízení
nalezené
v Grenoblu

Informace
o keyloggeru
nalezeném v Itálii
Obdrželi jsme přesnosti týkající se softwaru
pro sledování keyloggerů, který byl instalován
policisty a později nalezen v počítači v Itálii.
S těmito informacemi by se mělo zacházet
opatrně, s ohledem na to, že sledovací software
nemohl být řádně analyzován (pevný disk
počítače napadeného monitorovacím softwarem
byl po nalezení softwaru vymazán).
•
•

•
V srpnu 2018 se ve squatu Awhanee v
Grenoblu (Francie) objevil dohledový aparát,
krátce poté, co policisté prohledali místo.
Dostali jsme nové svědectví týkající se tohoto
sledovacího zařízení, stejně jako jeho fotky.
Jedno ráno, policisté přijíždějí v osm hodin na
prohlídku. O několik dní později si myslíme, že v
domě možná chybí nějaké věci. Podíváme-li se
na obývací pokoj, myslíme si, že něco je skryto v
adaptéru s více zásuvkami uprostřed místnosti.
Pomocí šroubováku zjistíme pravdu.
Na adaptéru je umístěna věc obsahující desku s
tištěnými spoji a baterií. Policisté na to nalepili
leták, který v místnosti objevili, aby to skryli. (Je
vidět na obrázku zařízení.)
Domníváme se, že po tom, co se všichni zavřeli
do zahrady, a zatímco policisté prováděli
prohledávání, zajistili další policisté dům. Když
se hledání dostalo do obývacího pokoje,
narkopolicajt poslal svého kolegu, aby dal
varování dolů: “Jděte dolů a řekněte jim, že jsme
skončili s tímto podlažím a že schody musí být
zajištěny.”
Ale když se ohlédneme, myslíme si, že to musel
být okamžik, kdy bylo zařízení umístěno, a po
tomto okamžiku se většinou zrychlilo
prohledávání.

zdroj: desoreillesetdesyeux.noblogs.org
překlad: kronika.noblogs.org

•

•

Operační
systém
infikovaného
počítače byl Windows.
Software byl nainstalován vzdáleně
přes internet. Zůstal na počítači čtyři
roky. Když byl počítač znovu
nainstalován
/
naformátován,
monitorovací software byl znovu
nainstalován dálkově přes internet.
Zřejmě software potřeboval neustálé
internetové připojení k špehování a
odesílání shromážděných informací.
Nebylo možné data ukládat a poslat
je později.
Software byl schopen zaznamenat
text napsaný na klávesnici, provést
pravidelné screenshoty a v závislosti
na bezpečnostních opatřeních v
počítači nahrávat odeslané a přijaté
zprávy (navštívené webové stránky
atd.).
Přítomnost softwaru byla objevena
díky vyšetřovacím souborům.

Software byl dodán italské společnosti Neotronic
carabineri (italským policajtům). Níže je výňatek
z prezentace softwaru společnosti Neotronic:
Je třeba poznamenat, že systém NID (Neotronic
Internet Decoder) je schopen získat všechny
komunikační data odeslané / přijaté cílovým
uživatelem,
které
nejsou
chráněny
kryptografickými technikami. Pokud se v
průběhu
sledování
vyskytují
šifrované
komunikace (například komunikace Black Berry
v šifrovaném režimu, Skype, šifrované VoIP,
webové stránky HTTPS atd.), je možné, aby
obsah těchto komunikací byl po vyhodnocení
zabezpečení (firewall, antivirový program,
antivirový program apod.) a použitých aplikací
pomocí našeho agenta IT Enhancer Enforcement
Enforcement Neotronic Agent (ELENA), který
může také poskytovat periodické vyhledávání
dokumentů cílového počítače a text napsaný na
klávesnici připojené k počítači používanému
cílovým uživatelem (včetně šifrované pošty).

zdroj: desoreillesetdesyeux.noblogs.org

________________
Lisa Dorfer
byla převezena
do vězení
v Madridu
Soudružka Lisa Dorfer odsouzená v
souvislosti s sérií expropriací bank v Achen,
byla pátek 21. prosince 2018 přemístěna do
Madridu, do vězení Soto del Real. Pokud
víme, na příchozí nebo odchozí poštu nejsou
žádná omezení, takže by bylo opravdu hezké,
kdyby jí všichni napsali. Zde je její nová
adresa:
Lisa Dorfer
Módulo 15
Centro Penitenciario Madrid V
Carretera M609 km.3,5
28791 Soto del Real
Madrid
Spain

________________
Neformální organizace;
žádní profesionální
revolucionáři ani aktivisté,
žádné stálé organizace
Od stran a odborů k sebeorganizaci. V
revolučním hnutí existují zásadní rozdílnosti:
anarchistická tendence směřující ke kvalitě
boje a jeho sebeorganizaci a autoritářská
tendence směřující ke kvantitě a centralizaci.
Organizace je pro konkrétní úkoly: to je důvod,
proč jsme proti stranám, odborům a stálým
organizacím, tedy proti všem těm, kteří slučují
boje a stávají se spojovacím prvkem kapitálu a
státu. Jejich účelem se stává jejich vlastní
existence a v nejhorších případech nejprve
vytvářejí organizace a teprve poté hledají nebo
vytvářejí boje. Naším úkolem je jednat,
organizace je prostředkem. Proto jsme proti
delegování akce nebo praxe na organizaci:
potřebujeme zobecnit akce, které vedou k

Neformální organizace je založena na soudruzích
spojených společnou afinitou a jejich hnací silou
je vždy akce. Čím širší bude záběr problémů,
kterým tito soudruzi jako celek čelí, tím větší
bude jejich afinita. Z toho vyplývá, že pravá
organizace má schopnost efektivně jednat. To
znamená, že jedinci vědí, kde se navzájem
hledat, společně studovat a analyzovat problémy
a přistupovat k akci. To vše se odehrává s
ohledem na úroveň dosažené afinity a nemá to co
do činění s programy, platformami, vlajkami
nebo více či méně zamaskovanými stranami.
Neformální anarchistická organizace je proto
specifickou organizací, která se seskupuje kolem
společné afinity.
Anarchistická minorita a vykořisťovaní a
vyčlenění:
My jsme vykořisťovaní a vyčlenění, proto je
našim úkolem jednat. Přesto stále někteří kritizují
všechny akce, které nejsou součástí velkého a
viditelného sociálního hnutí, slovy, že „jednají
místo proletariátu“. Doporučují analyzovat a
čekat, namísto jednat. Pravděpodobně asi nejsme
vykořisťováni spolu s vykořisťovanými a naše
tužby, náš hněv a naše slabiny nejsou součástí
třídního boje. Tohle není ničím jiným, než dalším
ideologickým rozdělením mezi vykořisťovanými
a podvratnými.
Aktivní anarchistická minorita není otrokem
čísel, ale pokračuje v boji proti Moci, i když je
intenzita třídního boje mezi vykořisťovanými na
nízké úrovni. Anarchistické akce by se proto
neměly zaměřovat na organizaci a obranu celé
třídy vykořisťovaných v rozsáhlé organizaci, aby
viděli boj od začátku do konce, ale měli by
rozpoznávat jednotlivá hlediska boje a převést je
přes překážky až k jejich závěrečnému útoku.
Stejně tak se musíme zbavit stereotypních
představ o obrovských masových bojích a
konceptu nekonečného růstu hnutí, jež vše
ovládá a kontroluje.
Vztah zástupů vykořisťovaných a vyčleněných
nemůže být strukturovaný jako něco, co musí
odolat toku času. Neměl by být například založen
na nekonečném růstu a na obraně proti útokům
vykořisťovatelů.
Musí
mít
specifickou
redukovanější dimenzi – takovou, která je
rozhodně útočná, a ne obranná.
Tímto způsobem můžeme začít budovat náš boj,
který může vytvořit podmínky revolty a skrytý
konflikt může rozvinout a přenést ho do popředí.
Takto je ustavený kontakt mezi anarchistickou
minoritou a specifickou situací, ve které může
být boj rozvinut.

Úryvek textu, který poprvé vyšel v
Killing King Abacus #2 (Léto 2001)

___________________

acko@riseup.net

