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Elokuva näyttää, kuinka piileskelevä tietovuotaja kertoo salaista tietoa

Uutuusdokumentti esittelee
päättäväisen Edward Snowdenin
KULTTUURI  14.11.2014 20:52

REUTERS

Edward Snowden aloitti suuret tietovuodot, jotka tuntuvat saavan jatkoa.

Harvoin kolmekymppisen, t-paitaan pukeutuneen it-alan työntekijän ilmestyminen
valkokankaalle saa haukkomaan tällä tavalla henkeä.

Citizenfour-dokumentin alkuminuuteilla katsojan sydän lyö pari ylimääräistä
kertaa, kun kamera kääntyy ja tavoittaa Edward Snowdenin hongkongilaisessa
hotellihuoneessa.

Citizenfour on koodinimi, jolla Edward Snowden otti alun perin yhteyttä toimittaja
ja elokuvaohjaaja Laura Poitrasiin.

Hän kutsui Poitrasin ja
amerikkalaistoimittaja Glenn
Greenwaldin luokseen
Mira-hotelliin Hongkongiin, jotta
voisi vuotaa heille valtavan määrän
huippusalaista tietoa Yhdysvaltain
Kansallisen turvallisuusviraston
NSA:n toiminnasta.

"Laura. Tässä vaiheessa voin antaa
vain sanani. Teen töitä
tiedustelualalla. Toivon, että
ymmärrät, että yhteydenotto on
minulle äärimmäisen suuri riski ja
toivon, että suostut
varotoimenpiteisiin ennen kuin
kerron lisää. Tämä ei tule olemaan
ajanhukkaa sinulle", Snowden kirjoitti Poitrasille ensimmäisessä sähköpostissaan.

Tämän kaiken jo tiesimme. Silti Snowdenin ja toimittajien hotellihuoneessa
viettämä viikko kesäkuun alussa 2013 on uskomaton trilleri. Snowden istuu sängyllä
ja selittää toimittajille rauhallisesti, mitä hän tietää erilaisten valvontaohjelmien
toiminnasta.

Hän avaa kärsivällisesti lyhenteitä ja selittää toimintamekanismeja. Laura Poitras
pysyttelee tiiviisti kameran takana.

Välillä paljastusten uskomaton luonne heijastuu toimittaja Glenn Greenwaldin
silmistä, kun Snowden kertoo yhä enemmän.

NSA on eurooppalaisten kumppaneidensa ja suurten verkkofirmojen kuten Googlen
ja Facebookin kanssa kerännyt tietokannan, jonka avulla voi käytännössä selvittää
kenen tahansa älypuhelinta ja internetiä käyttävän kansalaisen liikkeet.
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Puhumattakaan siitä, että esimerkiksi Saksan liittokanslerin Angela Merkelin
matkapuhelinta seurattiin jatkuvasti.

Snowden on tehnyt päätöksensä vuotaa NSA:n tiedot, eikä hän epäröi, vaikka
seuraukset muuttavat hänen elämänsä. Ainoastaan perheensä tulevaisuuden
puolesta Snowden pelkää. Hänen kasvonsa jännittyvät, kun hän kuulee
tyttöystävänsä joutumisesta kuulusteluihin.

Elokuvan jännite perustuu odotukseen. Siihen, mitä tapahtuu, kun Greenwald
julkaisee ensimmäiset juttunsa. Seuraavaksi hermoja raastava tunnelma tihentyy,
kun Snowdenin astuu vapaaehtoisesti CNN:n kameroiden eteen Greenwaldin
haastatteluun.

Yhdessä hetkessä hongkongilaisessa hotellihuoneessa piilottelevasta vuotajasta tulee
koko maailman tuntema henkilö. Kun Snowden pakenee Hongkongista ja joutuu
viettämään pitkän ajan lentokentällä Moskovassa, kamera ei enää pysty seuraamaan
häntä.

Loppukesällä 2014 Poitras ja Greenwald tapaavat Snowdenin Moskovassa.
Dokumentin lopussa on kohtaus, jonka antaa lupauksia siitä, etteivät suuret
NSA-vuodot ole ohi.

Kun Glenn Greenwald kertoo tulevasta vuodosta Snowdenille – oikeastaan kirjoittaa
turvallisuussyistä siitä paperilapuille – jopa Edward Snowden hämmästyy.

"Tietäähän hän, että tuo on äärimmäisen vaarallista?" Snowden kysyy.

Citizenfour-elokuva on mahdollisesti Docpoint-festivaalin ohjelmistossa Helsingissä
tammikuussa.
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