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VESZÉLYBEN A MAGÁNÉLET 

ÉS A BIZTONSÁG 

EURÓPÁBAN

Az európai polgárok annak érdekében, hogy biztonságban 

érezhessék magukat, a nyilvános és privát megfigyelés igen 

magas fokát igénylik és fogadják el a mindennapjaikban. 

Vajon ez tényleg igaz? Az európai politikusok és dön-

téshozók a jelek szerint azt feltételezik, hogy a polgárok 

elfogadják a megfigyelésen alapuló biztonsági intézke-

déseket, és kerülik a mélyreható eszmecserét arról, hogy 

ezek az intézkedések hogyan érintik a magánszférát. A 

SurPRISE projekt célja, hogy megismerje az európai 

polgárok véleményét ebben a témában, eljuttassa azt 

az európai döntéshozókhoz, és ezáltal árnyaltabb vita 

bontakozhasson ki. Itt az ideje, hogy az európai polgárok 

beszéljenek, a politikusok és döntéshozók pedig meghall-

gassák őket. 

» a nagyobb biztonság minden esetben igazolja-e a 

privátszféra szűkítését?

A mindennapokban az európai emberek a megfi gyelést segítő 
technológiák és eljárások jóval nagyobb jelenlétét tapasztal-
hatják, mint korábban bármikor, a politikusok és döntéshozók 
pedig a jelek szerint adottnak veszik, hogy a polgárok még 
nagyobb biztonságot szeretnének. Nagyobb prioritást bizto-
sítanak az állampolgárokról történő adatgyűjtésnek, mint ezen 
adatgyűjtések etikai és emberi jogi következményeinek, ame-
lyek között ott szerepel a magánszféra témája is. Az uralkodó 
nézetek azt sugallják, hogy a polgárok hajlandók magánszfé-
rájuk rovására alkut kötni fokozott biztonságuk érdekében, 
és azt is feltételezik, hogy a megfi gyelésen alapuló biztonsági 
technológiák mindig növelik a biztonságot, és megfordítva, 
tehát a nagyobb biztonság szükségképpen sérti az emberi 
jogokat. Vannak azonban olyan kutatási eredmények, amelyek 
megkérdőjelezik az érvényességét a biztonság és magánszféra 
közötti alku ezen leegyszerűsítésének, amelyen tulajdonképpen 

a jelenleg uralkodó biztonságpolitika és -gyakorlat alapul. 

» szükség van az európai polgárok véleményére

A döntéshozók és a technológiai biztonsági szakértők hajlamo-
sak fi gyelmen kívül hagyni a vonatkozó adatvédelmi aggá-
lyokat és a megfi gyelésen alapuló biztonsági technológiákkal 
szembeni általános szkepticizmust. A javasolt vagy bevezetett 
megfi gyelési intézkedések gyakran egész Európában ugyana-
zokon a technológiákon alapulnak, miközben nem veszik 
fi gyelembe a nemzetek közötti kulturális különbségeket és 
eltérő politikai hagyományokat. A biztonság és a magánszféra 
témáját érintő döntések mindmáig lényeges kérdéseket 
hagytak megválaszolatlanul: Melyek számítanak elfogadható 
biztonsági technológiáknak Európában, és amelyek nem, miért 
nem? Mi a biztonság, és mi a magánszféra az állampolgárok 
szemszögéből? Európa nemzeteinek a véleménye a bizton-
ság és magánszféra mely témáiban és milyen módon tér el 
egymástól? 

» módszerek 

A SurPRISE fő célkitűzése, hogy lehetővé tegye az euró-
pai polgárok számára, hogy megvitassák és értékeljék a 
különböző biztonsági megoldásokat és azok hatását a privát 
szférára és személyiségjogokra. Kilenc európai ország 2000 
polgára mondhatja el a véleményét csoportbeszélgetések 
keretében, és a legfontosabb vitás kérdésekben szemé-
lyenkénti szavazás formájában. Az állampolgári konzultációk 
várhatóan felfedik a magánszféra és biztonság közötti alkuról 
kialakult vitában megjelenő eltérő attitűdök széles ská-
láját. A kutatásban részvevő polgárok írott anyagokból és 
rövid dokumentumfi lmekből kapnak majd tájékoztatást, és 
lehetőségük lesz megosztani gondolataikat másokkal, illetve 
kifejezni egyéni véleményüket. Az eredmények részletes képet 
adnak majd egész Európáról, és tükrözni fogják a polgárok 
véleményét a szóbanforgó, megfi gyelésen alapuló, biztonsági 

intézkedésekről. 

» várható eredmények

A SurPRISE új betekintést fog adni a megfi gyelés, biztonság és 
magánszféra közötti összefüggésekbe az európai polgárok 
szempontjából. Meg fogja vizsgálni a magánéletet kevésbé 
sértő biztonsági technológiák és nem megfi gyelésen alapuló 
alternatív megoldások lehetőségeit. A SurPRISE elő fogja 
mozdítani a jobb tájékoztatást és a biztonságpolitikák nyil-
vános politikai vitáját, amely az egyik legfontosabb szempon-
tként veszi fi gyelembe az európai polgárok nézeteit. Ezáltal 
hozzájárul majd ahhoz, hogy a biztonságpolitikák és intézke-
dések összhangban legyenek az emberi jogokkal és az európai 

értékekkel.
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