32c3 Gated communities
Om CCC
Chaos Communication Congress er en årlig samling i romjula som fokuserer på teknologi,
sikkerthet, samfunn og hva man kan finne på mellom linjene av de kategoriene. Arrangørene bak er
den tyske hackerorganisasjonen Chaos Computer Club. Kongressen har i de siste årene holdt til i
Hamburg etter at det flyttet dit da det ble for stort for konferansesalen som ble brukt i Berlin.
Konferansesalen i Hamburg skal nå bygges om og det spekuleres i om kongressen skal flytte tilbake
til Berlin til neste kongress.
Årets kongress er den 32. i rekka (derav 32c3), og undertittelen var Gated communities. Kongressen
er arrangert som en åpen lekeplass hvor man kan velge å gå på forskjellige foredrag fra det første
starter rundt klokka 11 til det siste avsluttes et sted like etter midnatt, eller man kan gå på
forskjellige workshops, sosiale happenings eller diskusjoner som er mer eller mindre
selvorganiserte.
Foredragene i er fordelt på fire saler i forskjellige størrelser, og de er delt inn i åtte kategorier;
Art & Culture – som handler om forskjellige kunstprosjekter eller kunsteriske uttrykk knyttet til
teknologi og Internett.
CCC – som hovedsakelig er tema for arbeidet til Chaos Computer Club eller Chaos
Communication Congress. Lynforedag («lightning talks») er også kategorisert under dette, men
temaet i disse kan være hva som helst.
Entertainment – Stort sett morsomme greier som «Hacker Jeopardy» og andre leker
Ethics, Society & Politics – Om teknologiens påvirkning i samfunnet rundt og visa versa. Typisk
under her diskusjoner rundt opphavsrett, privatliv eller sensur.
Failosophy – Her gjennomgår man feil man har gjort og lært av, slik at man kan dele kunnskap.
Hardware & Making – Her er det mye tematikk knyttet til oppskrifter på hvordan man lager for

eksempel satelitter, roboter og så videre.
Science – Her er tematikk rundt banebrytende eller interessante nyvinninger innenfor teknologi
Security – Dette sporet handler mye om generisk hacking – hvordan man har brutt seg inn i
forskjellige systemer, hvordan man kan sikre systemer, hvordan man har utforsket usikkerheter og
hva som blir gjort med disse usikkerhetene etter at man har påpekt deres eksistens.
De fleste foredragene blir streamet, og de er tilgjengelig på Internett i ettertid her:
https://media.ccc.de/b/congress/2015

Min 32c3
Med en gang man kommer inn i området, merker man at man er et sted hvor folk er opptatt av
privatliv og anonymitet. Flere steder blir det påpekt at dersom man skal ta bilder av noen må man
be om tillatelse først. Det er en god blanding av type mennesker aldersmessig. Noen små barn løper
rundt (det finnes et eget område med forskjellige spill og teknologiske leketøy som er blitt hacket
til, og dette området er et yndet sted for de yngre å boltre seg), og det finnes godt voksne som kan
finne på å være besteforeldre til de aller yngste. De fleste er likevel i aldergruppen mellom 25 og
40. Det er flere menn enn kvinner, men det er ikke få kvinner der. Det er også noe spredning i
hudfarge, men det er mye hvit hud å se, og mørkere hudfarge er mer spredt.
Det er mye som skjer på kongressen, og det blinker og bråker fra de fleste av de mange bordene
som er satt ut rundt i første etasje. Hackerspaces kan melde seg på i forkant av kongressen og på
den måten få bord til seg og sine. Her kan man koble opp sine maskiner som på et hvilket som helst
dataparty, og mange har slike bord som de bruker som base. Jeg ble tilknyttet et slikt bord som
tilhørte Hackeriet, et hackerspace i Oslo som holder til på Hausmania. Bordet ble min base, og alle
andre aktiviteter skjedde ut fra dette bordet.

Foredrag jeg så på
Datahavens from HavenCo to Today (Failsophy) – Om HavenCo – en datahaven som ble satt opp
i en mikrostat utenfor UK (Sealand)– sitt forsøk på å opprette en datahaven. Foredraget gikk inn på
hva en Datahaven er, og hvorfor det kan være nyttig å ha, og også om hvordan det ble satt opp på
HavenCO. Foredraget gikk da inn på hvorfor prosjektet feilet, og hva som skulle blitt gjort for at det
hadde lykkes bedre. Hele foredraget kan sees her: https://media.ccc.de/v/32c3-7432datahavens_from_havenco_to_today
The state of Internet Censorship (Ethics, Society, Politics) – Her var det en veldig rask
gjennomgang av hvordan Internett ser ut i forskjellige deler av verden med bakgrunn i sensur.
Verden er et stort sted å ta av, og det er mange forskjellige syn på lovlig eller ulovlig informasjon
eller funksjoner, og dette var en rask gjennomgang av forskjellige syn på dette, og hvilke
sensureringsmekanismer som ble brukt i de forskjellige landene. Ett eksempel som ble brukt som en
slags milepæl var online gambling, noe som er forbudt på forskjellige måter i forskjellige land i
Europa. Foredraget kan sees her: https://media.ccc.de/v/32c3-7143the_state_of_internet_censorship
Net neutrality in Europe (Ethics, Society, Politics) – Dette foredraget ble gitt av personene bak
savetheinternet.eu, som gikk gjennom sitt arbeid med å jobbe for at det europeiske parlamentet ikke
skulle innføre et lovverk som ville hindre et åpent Internett. De fortalte litt om lovverket som
faktisk ble innført og om det videre arbeidet for å skape en forståelse av hvordan lovverket kan
tolkes, ettersom det er blitt formulert på en ganske uspesifikk måte. Foredraget kan sees her:
https://media.ccc.de/v/32c3-7387-net_neutrality_in_europe
Buffering sucks! (Ethics, Society, Politics) – Dette foredraget omhandlet en ISP i Sveits som
jobber for muligheten for å bruke et mer peer-to-peer-basert teknologi for å fremme hastighet på
Internett. Hans ide er at dersom en Internettbruker ønsker å laste ned en stor pakke informasjon fra
nett vil nettet bli «kapret» av innholdsleverandøren, mens ved å bruke peer-to-peer vil man raskere
få informasjonen og ikke være avhengig av bare en kanal. Foredraget kan sees her:
https://media.ccc.de/v/32c3-7530-buffering_sucks
Plunge into Proxy Politics (Art and culture) – Dette foredraget omhandlet i hovedsak protester
rundt proxy-politikk. Dette var et foredrag som beskrev forskjellige protester og bruk av teknologi i
protester. Det var et ganske kjedelig foredrag og jeg fikk ikke så mye ut av det. Link til foredraget:
https://media.ccc.de/v/32c3-7570-plunge_into_proxy_politics
Unpatchable – living with a vulnerable implantet device (Security) – Dette foredraget ble holdt av
norske Marie Moe sammen med en kollega fra I am the cavalry – en organisasjon som fokuserer på
områder hvor datasikkerhet møter helse og sikkerhet. Marie forteller om hvordan hun undersøker
konnektiviteten til sin pacemaker, og hvor usikker denne fremstår for henne som har kunnskap om
sikkerhetsarkitektur. Foredraget omhandler sikkerheten og kunnskapen rundt medisinske
implantater og viser hvordan dette er et felt som har fått langt fra den oppmerksomheten som den
burde hatt. Foredraget kan sees her: https://media.ccc.de/v/32c3-7273-unpatchable
Safe Harbour (Ethics, Society, Politics) – Dette var et foredrag holdt av Max Schrems som tok
Facebook til retten i kjølvannet av Snowdens avsløringer om NSA sine masseovervåkingsprogram.
Schrems ønsket å teste saken i europeiske rettssaker, og dette foredraget handlet om hva som
skjedde, og hvordan saken gikk. Problemstillinger som ble tatt opp var blant annet usikkerhet rundt
hvilken rettsinstans som skulle ta saken. Saken endte som kjent for mange, i Safe Harbour-dommen
som nå ingen fremdeles har helt klart for seg hvordan man skal stille seg til konsekvensene av dette.
Foredraget kan sees i sin helhet her: https://media.ccc.de/v/32c3-7513-safe_harbor

Worshops jeg deltok på:
Det finnes mange forskjellige kreative, teoretiske, sosiale eller tekniske workshops man kan melde
sin interesse til, og jeg har en forholdsvis nyfinnet glede i lodding. Derfor kjøpte jeg et sett som kan
loddes sammen og bli til en arduino – en slags liten multimaskin som kan programmeres til
forskjellige små funksjoner. Det innehar mange mindre komponenter. Så der satt jeg og loddet
switcher og LED-lys og transistorer og så videre. Etter loddingen måtte jeg installere et
programmeringsprogram for å få output i arduino til å ha den funksjonen jeg ønsket – i mitt tilfelle
var det en «TV-b-gone» eller altså en universalfjernkontroll som kan skru av alle TV'er fra en viss
avstand.

Jeg deltok også på en arbeidsgruppe i etterkant av Net Neutrality-foredraget, hvor fokuset var å
finne en handlingsplan på hvordan engasjere flere i å få kunnskap om Net Neutrality og hvordan få
politikere og parlamentarikere i EU til å bli overbevist i en retning der hvor man ser at et åpent og
fritt Internett er det beste.
Mye av tiden var jeg derimot på bordet sammen med resten av Hackeriet. Her var også Marie som
holdt «Unpatchable»-foredraget, og Eirann som hun holdt det sammen med. Jeg snakket en del med
Marie om kunnskapsskillet som gjør at usikre medisinske apparat kan komme i produksjon. Tross
alt er det stort sett leger som befatter seg med pasientene som skal ha dette apparatet, og legene har
en annen dybdekunnskap enn teknologisk og det blir vanskelig å få svar på teknologiske spørsmål
fra den kanten. Det at Marie er ung gjør at hun som en teknologisk kompetent person kan stille
kritiske spørsmål som andre brukere av medisinske implantat ikke har kunnskap eller interesse av å
spørre, og på den måten vil det være mulighet for at uønskede og usikrede implantater kan finne
veien ut i produksjon.

Oppsummering
32c3 er, som alle andre Chaos Communication Congress, er arena hvor mange svært kapable og
interessante mennesker møter for å diskutere muligheter og innenfor teknologi, og for å finne måter
å bryte de begrensningene som finnes. Når det gjelder inspirasjon og teknologioptimisme blandet
med en viss skepsis mot politiske systemer som begrenser teknologien eller privatvernet, er Chaos
Communication Congress stedet for å få en dose av det.

