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03/05/10 - Crideu no al vot electrònic

El vot electrònic suposa un retrocés per a la democràcia.És extremadament fàcil
falsejar una base de dades.
El paper serà lent i necessitarà recompte manual, però es pot fer un recompte, es
pot observar el recompte.
Què passa si es falseja una base de dades?. Què passa si on deia 30 vots al partit
A i 70 al partit B, es canvia per, 60 vots partit A, 40 partit B?. Quins mecanismes
tenim per a certificar que no hi ha hagut falsedat?.
Cap.
Què impedeix que associïn vot i votant, i així tinguin una base de noms hostils al
seu partit, per a perseguir la dissidència.
Res.
El vot electrònic no el voldríem al Tibet ocupat per la xina, i no el volem a
Catalunya.
Així que si estimeu la democràcia comenceu a movilitzar-vos quan veieu que ens
volen colar el vot electrònic.
Actualització: ja ha començat. Amb l'esperpent de la diagonal han pretès introduir
el vot electrònic i tractaran d'implantar-ho per a les eleccions Catalanes.
S'ha demostrat que es van falsejar votacions a Amèrica, i ara descobreixen que els
sistemes de votació electrònic de la Índia són insegurs.
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Estic segur que a molts polítics espanyols els encantaria poder falsejar votacions
per a guanyar sempre. També a Catalans.
Ens la voldran colar poc a poc. Primer uns quants vots electrònics a la consulta de
la Diagonal, i finalment a les eleccions.
A partir de llavors sempre guanyaran totes les votacions.
Amb el vot electrònic es fa impossible garantitzar que els resultats mostrats són els
vertaders.
Penseu que el vot és anònim així que no hi ha ningú a qui li puguis preguntar
després: vostè va votar A com diu la base de dades o B?.
Aquesta web explica molt bé perquè la democràcia no sobreviurà al vot electrònic:
http://www.electronic-vote.org/
Guardo una còpia local en PDF (anglès).
Al País Basc es van adonar que havien falsejat els vots quan molts vots van ser
comptabilitzats a formacions d'extrema dreta espany0listes.
Es van impugnar i es van poder recomptar (algunes).
Va ser un procés molt obscur, brut i antidemocràtic ja que per exemple a en Cesk
Freixas el van expulsar d'un recompte públic on tenia tot el dret de ser, i a mi mai
em va quadrar el número de vots atribuïts al Partit Republicà Català, que va obtenir
milers de vots menys a Barcelona que a les passades eleccions.
Els Catalans hem patit abús rere abús contra els nostres Drets Humans.
No permetem que amb el vot electrònic
Actualització 12/05/2010:
Recomano la lectura de l'article:
Directe.cat Ferran Requejo catedràtic de Ciència Política de la UPF
?Hi ha més garanties del vot a les consultes sobre la independència que a la de la
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Diagonal'
22/05/2010 lavanguardia em dóna la raó al seu article: Va ser de debò secret el vot
de l'Avinguda Diagonal? (traduït al Català per google, veure l'enllaç original en
castellà ¿Fue de verdad secreto el voto de la Avenida Diagonal?)
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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