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Sommeren 2013 sjokkerte IT-teknikeren Edward Snowden en hel verden da han til avisen The Guardian
lekket graderte opplysninger fra innsiden av det amerikanske etterretningssystemet. Dokumentene viste at
USA over flere år hadde bedrevet omfattende overvåkning av egne og utenlandske borgere.
Glenn Greenwald var Snowdens kontaktperson i avisen, og mannen som stod mellom varsleren og verden. I
Overvåket forteller han hele historien bak lekkasjen, og kommer med nye store avsløringer. Ved hjelp av
Snowden og hans unike materiale avdekker han hvordan folk verden over bruker dataprogramvare uten å vite
at de blottlegger seg selv, og uten å bevisst å ha gitt sitt samtykke til det. Den amerikanske
etterretningsorganisasjonen NSA overvåker ifølge Greenwald millioner av amerikaneres telefontrafikk, og
myndighetene har adgang til dataene til Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype,
YouTube og Apple.

I Norge forsøker e-tjenesten å berolige oss med at opplysninger om norske statsborgere bare blir delt med
utenlandsk etterretning dersom det er i «Norges interesse». Greenwald kjøper ikke denne forklaringen, og
mener vi alle må bli mer kritiske til amerikanske og egne myndigheters overvåkning av privatpersoner på

nettet.
Teknologi kobler oss sammen. Vi bruker det daglig alle sammen, og sikkerhet står ikke i første rekke så lenge
alt fungerer.
Mistenker du at en du kjenner. Overvekt øker risikoen for kroniske folkesykdommer. En balanse mellom
matinntak og fysisk aktivitet er avgjørende for om en går opp eller ned i vekt. Overvekt, tilstand med for store
energilagre i form av fettvev. Den lagrede energien er lik forskjellen mellom energiinntak og organismens
samlede energiforbruk. Glenn Greenwald fikk livet forandret da han ble kontaktet av Edward Snowden tidlig i
fjor. Den amerikanske juristen og skribenten ble varslerens viktigste. Selv om du har kommet frem til at
kameraovervåking er den beste løsningen på problemet, og at den vil tilfredsstille kravene i kapittelet over, er
det ikke sikkert. Overvekt og fedme. Å gå ned i vekt er ikke lett. Du må gjøre kostendringer og trimme mer.
Hvis du gjør disse endringene, vil du både føle deg og bli sunnere. De fleste dingsene våre, hjemmene, bilene
og byene er alle i ferd med å kobles til internett. Det kalles tingenes internett eller internet of everything.
Overvekt Å definere overvekt kan være vanskelig. Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi
vanligvis: Tilstander hvor det er et overskudd av fett på. Ukjente droner har kretset over området der
militærøvelsen Rein 2 foregår i Troms. Flere enn ti observasjoner er gjort over øvingsområdene i de 14.
ÅNDALSNES/OSLO (VG) Selv om hele Norge nå retter blikket mot «Mannen», er det tre andre fjell i Norge
som er under overvåkning hele døgnet, hele året.

