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Edward Snowden, americanul care a
dezvaluit ca NSA asculta telefoanele
mobile si monitorizeaza retelele de
socializare de pe tot mapamondul, a
defectat. Fostul consultant al CIA a
ajuns in Moscova si se afla in zona de
tranzit. Presedintele Rusiei Vladimir
Putin nu vrea sa il extradeze in SUA:
"Este un om liber". WikiLeaks sustine
ca Snowden a cerut azil politic in
Ecuador
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Edward Snowden, fostul consultant al CIA pus sub acuzare de reprezentantii justitiei americane pentru acte de spionaj, este pe cale sa starneasca dispute
intre puterile lumii. Dupa ce a dezvaluit presei ca Agentia Nationala americana de Securitate (NSA) spioneaza calculatoarele si telefonele mobile
din intreaga lume, specialistul IT al CIA, Edward Snowden (foto), a fugit, pe 20 mai 2013, din Statele Unite cu destinatia Hong Kong. Desi oficialii
americani au facut demersurile pentru extradarea lui Swoden din China, acesta a plecat intre timp in Rusia. Edward Snowden se afla in zona de tranzit a
aeroportului Sheremetievo din Moscova, lucru confirmat chiar de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a sustinut ca nu il va extrada in Statele Unite.

Intreg scandalul care il vizeaza pe fostul consultant al CIA, Edward Swoden, a inceput in luna mai dupa ce acesta dezvaluit ca exista doua programe
secrete americane de interceptare a comunicatiilor, unul care colecteaza, din 2006, datele registrelor telefonice, iar altul numit Prism, care este
utilizat pentru monitorizarea retelelor de socializare. In urma acestor dezvaluiri, Edward Snowden, in varsta de 29 de ani, a fugit in Hong Kong
unde a stat pana duminica, 23 iunie 2013, cand a plecat la bordul unui avion al companiei Aeroflot catre Moscova. La scurt dupa plecarea sa din
Hong Kong, Departamentul american al Justitiei a declarat ca au fost facute demersurile pentru extradarea lui Snowden inainte sa paraseasca
China: "Demersurile pentru extradarea domnului Snowden din Hong Kong au fost facute inainte ca acesta sa paraseasca acest teritoriu", a
declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Justitie.
Vladimir Putin a confirmat ca Edward Snowden se afla pe teritoriu Rusiei, in zona de tranzit a aeroportului din Moscova
Intrucat nimeni nu stia daca informatia ca Snowden se afla in Rusia este reala, confirmarea a venit chiar de presedintele rus Vladimir Putin: "Snowden a
ajuns intr-adevar in Moscova. Pentru noi, a fost total neasteptat. A ajuns in calitate de pasager in zona de tranzit si, ca atare, nu are nevoie de
viza sau de alte documente. Este un om liber. Cu cat mai repede isi va alege destinatia finala, cu atat va fi mai bine si pentru noi si pentru el".
Confirmarea prezentei fostului consultantul CIA in Rusia a fost facuta de presedintele Vladimir Putin in timpul unei conferinte sustinuta la Turku, in
Finlanda, ocaiza cu care a subliniat ca Rusia nu are niciun acord de extradare cu Statele Unite, astfel ca nu se va lua nicio masura impotriva lui Snowden.
Declaratia presedintelui rus a fost facuta dupa ce secretarul american de stat John Kerry amenintase China si Rusia cu consecinte asupra relatiilor
bilaterale, catalogand "foarte dezamagitor" faptul ca i s-a permis fostului consultant CIA sa calatoreasca de la Hong Kong la Moscova. Mai mult, a fost
lansata si ipoteza ca lui Edward Snowden i s-ar fi propus deja sa colaboreze cu serviciile secrete ruse.
Presedintele rus Vladimir Putin a precizat insa ca serviciile din Rusia nu au lucrat si nu vor lucra niciodata cu Edward Swoden: "Toate acuzatiile
impotriva Rusiei sunt un delir si prostii".
SUA au gasit baza juridica pentru extradarea lui Snowden
Pe de alta parte, Caitlin Hayden, un purtator de cuvant al Presedintiei Statelor Unite ale Americii a sustinut ca exista totusi o modalitate pentru extradarea
lui Snowden: "Chiar dac? nu avem un acord de extr?dare cu Rusia, exist? o baz? juridic? clar? pentru extr?darea domnului Snowden"
Edward Snowden a fost pus sub acuzare saptamana trecute in Statele Unite pentru acte de spionaj si risca 30 de ani de inchisoare.
Potrivit site-ului WikiLeaks, intentia fostului consultant CIA Edward Snowden nu este aceea de a ramane in Rusia, ci de a solicita azil politic in
Ecuador.
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