Merkel 10 lat na podsłuchu, a Obama wiedział ...

Prenumerata cyfrowa Gazety Wyborczej

http://wyborcza.pl/1,76842,14850617,Merkel_1...

Świąteczna oferta, pakiety 40% taniej

WYBIERZ

Zaloguj się

Wyborcza.pl

Archiwum
Kraj

Świat

Kultura

Nauka

Opinie

Magazyny

Miasta

Wyborcza.biz

Sport.pl

BIQdata

Akcje społeczne

Więcej

Wyborcza.pl / / Gazeta Wyborcza / / Teksty

Merkel 10 lat na podsłuchu, a Obama wiedział o
wszystkim? Niemieckie media podają nowe fakty, a szef
MSW grzmi: - To przestępstwo!
A
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Angela Merkel (Fot. Michael Sohn AP)

Rząd USA mógł podsłuchiwać komórki Angeli Merkel od 2002 roku podaje w swoim raporcie tygodnik "Der Spiegel". Inne niemieckie medium
informuje, że Barack Obama miał wiedzieć o podsłuchach już od 2010 roku
i nakazał je kontynuować. - Podsłuchiwanie jest przestępstwem - mówi
szef niemieckiego MSW.

Kilka dni temu Spiegel napisał, że telefon kanclerz Merkel mógł być
podsłuchiwany przez USA. Ta informacja poruszyła sojuszników Stanów
Zjednoczonych, którzy obawiają się, że też mogli być na podsłuchu. Berlin zaś
zastosował niebywałe kroki: wezwał na dywanik ambasadora USA w Niemczech
i zażądał wyjaśnień. Co prawda Biały Dom zapewnia, że "nie podsłuchuje
rozmów kanclerz Angeli Merkel i nie będzie ich podsłuchiwał", ale zastrzeżenia
komentatorów wzbudza używanie czasu teraźniejszego i przyszłego w tym
przypadku - ani słowa o tym, jak było w przeszłości...
Nie wiadomo, czy nagrywali
W sobotę "Der Spiegel" podał kolejną porcję informacji. Zdaniem tej gazety
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telefon kanclerz Angeli Merkel znajduje się prawdopodobnie na liście obiektów
będących przedmiotem inwigilacji ze strony amerykańskiej Agencji
Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) od 2002 roku. Redakcja powołuje się na
tajne kartoteki NSA. Z dokumentów wynika, że zadanie inwigilowania Merkel
pozostawało aktualne jeszcze kilka tygodni przed wizytą prezydenta USA
Baracka Obamy w Berlinie w czerwcu 2013 roku. Numer telefonu Merkel
zapisany jest w dokumencie, do którego dotarł "Der Spiegel", jako "GE
Chancellor Merkel". Nie wiadomo natomiast, czy rozmowy były nagrywane, czy
tylko podsłuchiwane; z dokumentów to nie wynika - podaje "Der Spiegel".
Operację wykonywać miała jednostka Special Collection Services (SCS), która
ma filię na terenie ambasady USA w Berlinie.
"Naruszono nasze zaufanie"
Natomiast gazeta "Bild am Sonntag", powołując się na swoje źródła, podaje, że
Obama wiedział o podsłuchach na komórce Merkel co najmniej od 2010 roku.
Co więcej: wiedząc o tym, nie tylko nie zalecił przerwać akcji, lecz nakazał jej
kontynuowanie. Podsłuchom zdaniem niemieckiej gazety nie podlegał telefon
stacjonarny pani kanclerz.
To znaczące w kontekście informacji innego niemieckiego dziennika.
"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" podaje, że w trakcie
środowej rozmowy telefonicznej z kanclerz Merkel Obama miał zapewniać, iż nic
nie wiedział o podsłuchach.
"Bild am Sonntag" przytacza też rozmowę z szefem niemieckiego MSW,
hansem-Peterem Friedrichem, który mówi, że "podsłuchiwanie rozmów jest
przestępstwem i naruszeniem suwerenności, którego nie można zaakceptować".
Minister zażądał całkowitego wyjaśnienia tej sprawy: - Zaufanie do USA zostało
poważnie naruszone - powiedział.
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