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Gauza jakina da AEBko 45. presidente Donald 
Trumpek munduaren ikuspegi oso tradizionala 
duela. Ekonomia-sektore tradizionalak (petro-
lioa, automobilgintza, eraikuntza, telekomuni-
kazioak...) bultzatzen ari da, jo eta su. Haien 
alde hartzen ari den neurriek kalte egiten diete 
sektore berritzaile eta teknologikoei, baina ho-
rrek ez dio Trumpi batere axola: batetik, ez da 
batere teknologiazalea; bestetik, Trumpek etsai-
tzat ditu Silicon Valleyko industriak ordezka-
tzen dituen sektoreak, hauteskunde-kanpainan 
bere aurka agertu baitziren.

ISP-en aldeko neurrIak, 
erabIltzaIleen eSkubIdeen 
aurkakoak
Trumpek, honezkero, teknologiarekin lotutako 
oso neurri eztabaidagarri bat hartu du, teleko-
munikazio-industriaren eta, zehazkiago, In-
terneteko zerbitzu-hornitzaileen alde (ISP edo  
Internet Service Provider, ingelesez). Apirilaren 
hasieran sinatu zuen agindu baten ondorioz, 
ISPek euren bezeroen nabigazio-datuak saldu 
ahal izango dizkiete hirugarren batzuei. Nabiga-
zio-datuek erabiltzaileei buruz esaten dutenari 
esker, publizitate pertsonalizatuarekin bonbar-
datu ahal izango dituzte erabiltzaileak datuok 
erosten dituztenek. Eta ekintza gogaikarri baina 
kalterik gabeko hori ez da egin ahal izango luke-
ten bakarra. Azken finean, nabigazio-datuei es-
ker ia dena jakingo dute erabiltzaileei buruz. Pri-
batutasunaren aurkako eraso ikaragarria da.

Bestalde, artikulu hau idazten ari naizelarik 
oraindik egin ez badu ere, badirudi sarearen 
neutraltasunarekin amaitzeko asmoa ere ba-
duela. Izan ere, Ajit Pai izendatu du sareko ko-

munikazioak arautzen dituen FCC erakundeko 
presidente. Obamaren agintaldian, FCCk sarea-
ren neutraltasunaren aldeko neurriak hartu zi-
tuenean, haien aurka agertu zen Pai. Orain, ha-
ren asmoa da sarearen neutraltasunaren aldeko 
neurriok lehenbailehen atzera botatzea. 

Sareko neutraltasunaren printzipioak hau dio: 
saretik doan informazioak ez du inolako diskri-
minaziorik jasan behar edukia, jatorria, helmuga, 
plataforma, aplikazioa edo protokoloa edozein 
delarik ere, eta erabiltzaileak kontratatutako 
banda-zabalera duen komunikazio-kanala es-
kaintzera mugatuko da telekomunikazio-enpre-
sa, bertatik doan informazioan inongo esku-sar-
tzerik egin gabe. Printzipio hori bete beharrik 
izan gabe, Interneteko enpresei (Google, Face-
book edo beste edozeini) xantaia egin diezaieke-
te ISPek, esanez ordaintzen ez badiete beren  
trafikoa motelduko dutela, edo erabiltzaileei zer-
bitzukako paketeak eskaintzera pasatu daitezke 
(oinarrizko paketean, webgune denak motel; au-
rreratuago batean, zerbitzuetako batzuk azkarra-
go...). Guztiz aldatuko litzateke gaur egun ezagu-
tzen dugun Internet.

SIlIcon ValleyrI zeharka (edo ez?) 
eragIten dIoten beSte neurrI batzuk
Printzipioz, Trumpek beste helburu batzuekin 
hartutako erabaki batzuek ere eragin izugarria 
izango dute edo izan dezakete Silicon Valleyko 
enpresetan. Urtarrilean, terrorismoari sarbidea 
eragozteko aitzakiaz, AEBra sartzea galarazi 
zien Siria, Iran, Irak eta beste lau herrialdetako 
herritarrei. Martxoan, immigranteek bertakoei 
lana kentzen dietela argudiatuz, bertan behera 
utzi zituen Silicon Valleyri matematikari eta in-

Igor Leturia Azkarate
Informatikaria eta ikertzailea

Iazko azaroan aukeratu zuten 

aebko presidente donald 

trump, eta ezin esango dugu 

ez dionik lanari gogoz ekin, 

arlo askotan hartu baititu jada 

erabaki garrantzitsu asko. 

arlo teknologiko eta 

digitalean ere jarri ditu 

martxan neurri batzuk, edo 

horretarako asmoa erakutsi 

du. elefante bat ontzi-denda 

batean sartu izan balitz 

bezala ari da, harrokeriaz eta 

ezjakintasunez aurrera eginez 

eta dena hautsiz.

M U N D U  D I G I T A L A

Trump
elefantea teknologiaren 
ontzi-dendan

http://www.nbcnews.com/news/us-news/trump-signs-measure-let-isps-sell-your-data-without-consent-n742316
http://www.nbcnews.com/news/us-news/trump-signs-measure-let-isps-sell-your-data-without-consent-n742316
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission
http://www.nbcnews.com/tech/internet/fcc-chairman-ajit-pai-unveils-plan-kill-obama-era-net-n751486
http://www.nbcnews.com/tech/internet/fcc-chairman-ajit-pai-unveils-plan-kill-obama-era-net-n751486
http://www.nbcnews.com/tech/internet/fcc-chairman-ajit-pai-unveils-plan-kill-obama-era-net-n751486
https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13769
https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13769
https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13769
https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13769
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/04/estados_unidos/1488666271_115163.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/04/estados_unidos/1488666271_115163.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/04/estados_unidos/1488666271_115163.html


geniari atzerritarrak azkar kontratatzeko auke-
ra ematen dioten H1-B express motako bisak. 
Eta jakina da Silicon Valleyk, daukan teknologia-
maila aurreratua lortzeko, mundu guztiko ta-
lenturik onenak kontratatu izan dituela, urte as-
koan. San Frantziskoko badian langileen % 36,7 
atzerritarrak dira. Haiek kontratatzen jarraitze-
ko mugak ezarrita, zaila izan daiteke hango en-
presa teknologikoentzat abantaila lehiakorrei 
eustea.

Bestalde, AEBko industria astuna babesteko 
Trumpek hartu nahi dituen neurri protekzionis-
tek nahi ez bezalako efektua izan dezakete en-
presa teknologikoetan. Bereziki Txinatik heltzen 
diren produktuei zergak eta mugak jarri nahi 
dizkie, AEB bertako produktuak gehiago sal dai-
tezen (Apple-ren telefonoak adibidez), baina he-
rrialde guztiek gauza bera egingo balute, AEBko 
enpresek ere kanpoan saltzeko zailtasunak izan 
litzakete. Halaber, AEBko enpresei Txinan ekoiz-
teko oztopoak jarri nahi dizkie, lanpostuak 
AEBn sortzeko (berriz ere, Apple da eragin han-
diena jasango duena); baina horrek kontrako 
efektua izan dezake, kostuak igo baitaitezke eta 
produktuen prezioan eta enpresen errentagarri-
tasunean negatiboki eragin.

Erabaki eta neurri horiek guztiak direla eta, Sili-
con Valley ia osoa gerra bizian dago Trumpen 
aurka. Gutun irekiak, talde-antolaketa, manifes-
tazioak... Ikusiko dugu zerbaiterako balio duten.

Edonola ere, lege eta erabaki horiek AEBren kal-
terako izango dira, batez ere. Hango teknologia-
konpainietan eragina izango duten neurriak 
onuragarriak izan daitezke beste herrialdeetako 
konpainientzat; ez soilik Ekialde Urruneko 
hardware-ekoizleentzat, baita hemengo tekno-
logia-enpresentzat ere. Hangoek lehiakortasuna 
galtzen badute, aukera izan daiteke azken ur-
teotako AEBren nagusitasun erabatekoari aurre 
egiteko. Bestalde, herritarrei eragiten dieten 
neurriak (sarearen neutraltasuna kentzea eta 
ISPek datuak saldu ahal izatea) hango herrita-
rrei baino ez diete eragiten. Behintzat, Europar 
Batasunean, sarearen neutraltasuna babesteko 
araudia onartu zen 2016ko abuztuan, eta inda-
rrean daude pribatutasuna babesteko legeak ere. 
Eta Europan ez dugu Trump bezalako agintari 
eskuindar, arrazista, teknofobo edo telekomuni-
kazio-enpresen txotxongilorik, eta ez dirudi 
etorkiz... Oh, wait!•

“hartzen ari den 
erabaki eta 
neurriak direla 
eta, Silicon Valley 
ia osoa gerra 
bizian dago 
Trumpen aurka”
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