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Maffia heeft voorkeur voor Skype

De Italiaanse maffia maakt in haar eigen organisatie ook graag gebruik
van internettechnologie. Zo schijnen de leden van de Italiaanse
georganiseerde misdaad het liefst met elkaar te bellen via de
internettelefonie van Skype. Afluistertechnieken voor mobiele en vaste
telefoons zijn in Italië een wijd verbreid verschijnsel om informatie en
bewijs te verkrijgen over criminelen, maar Skype is niet af te luisteren
door de politie. Het encryptiesysteem van Skype is namelijk een geheim
dat het bedrijf niet wil prijsgeven aan de autoriteiten. En zo maken
maffiabendes, wapen- en drugsdealers en de prostitutie gretig gebruik
van internettelefonie. Skype is veilig, maar ook storingsvrij en ook nog
eens gratis.

Richard Florida: ‘Crisis zal Amerikaanse steden voorgoed
veranderen’

De crisis zal de geografie van Amerika voor eens en voor altijd
veranderen. Sommige steden zullen uiteindelijk sterker uit de crisis
terugkomen; andere komen nooit meer terug. In de slechtste scenario’s
zijn er steden, zoals de voormalige industriesteden in de Rust Belt die de
slag nooit meer te boven gaan komen. ‘Steden als Detroit kunnen in een
spookstad veranderen,’ aldus Florida in een exclusief vraaggesprek dat
socialeinnovatie.nu met hem had in het Spaanse Pamplona. De auteur
van Rise of The Creative Class vergelijkt de crisis van nu met de Long
Depression van de tweede helft van de negentiende eeuw, toen Amerika
omschakelde van een agrarische naar een industriële samenleving. “Ik
spreek niet van een depressie, want dat vind ik een vervelend woord. Dit
is de Great Reset. De complete economische structuur zal veranderen,
inclusief de manier van leven van mensen.” Binnenkort het complete
verhaal van het interview met Richard Florida over het investeren in
talent als enige juiste aanpak tegen de crisis.
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