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HUAWEI NIE UZYSKUJE W TAJEMNICY DOSTĘPU DO
SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. FIRMA ODPOWIADA
NA ZARZUTY THE WALL STREET JOURNAL
Huawei w swoim oświadczeniu prasowym zaprzecza doniesieniom The Wall Street Journal jakoby miał
uzyskiwać w tajemnicy dostęp do sieci telekomunikacyjnych. Firma podkreśliła, że nie ma takich
możliwości oraz krytykuje stronniczość amerykańskiej gazety.
Zarzuty USA pod adresem Huawei są niczym innym jak zasłoną dymną i przeczą logice w kwestii
cyberbezpieczeństwa. Huawei nigdy nie uzyskiwał i nie będzie uzyskiwać potajemnie dostępu do sieci
telekomunikacyjnych, co więcej, ﬁrma nie posiada takich możliwości - informuje w swoim
oświadczeniu chiński gigant telekomunikacyjny. Dziennik The Wall Street Journal jest świadomy, że
rząd USA nie może dostarczyć żadnych dowodów na poparcie swoich zarzutów, a jednak zdecydował
się powtórzyć kłamstwa rozpowszechniane przez amerykańskich urzędników. Odzwierciedla to
stronniczość The Wall Street Journal wobec Huawei i podważa wiarygodność tej gazety - czytamy w
oświadczeniu ﬁrmy.
Rolą Huawei jako dostawcy usług telekomunikacyjnych jest dostarczanie sprzętu zgodnego ze
standardami 3GPP/ETSI, tak jak w przypadku każdego innego dostawcy. Jesteśmy zobowiązani do
przestrzegania obowiązujących w branży standardów legalnego przejmowania danych przez organy
ścigania (ang. lawful interception), takich jak 3GPP TS 33.107 dla sieci 3G i TS 33.128 dla 5G. Te
standardy to ramy dla działań Huawei w tym zakresie - podkreśla chiński gigant w swoim oﬁcjalnym
oświadczeniu.
Faktyczne administrowanie i korzystanie z interfejsów do legalnego przejmowania danych przez
organy ścigania leży w wyłącznej gestii operatorów i organów regulacyjnych. Interfejsy zawsze
znajdują się w chronionych pomieszczeniach po stronie operatora i są obsługiwane przez pracowników
zweryﬁkowanych przez rządy krajów, w których działają. Operatorzy mają bardzo surowe zasady
obsługi i utrzymania tych interfejsów. Poza wspomnianymi, Huawei nie rozwija ani nie produkuje
żadnych urządzeń przechwytujących - podkreśla chińska ﬁrma w swoim oświadczeniu.
Huawei jest dostawcą sprzętu i w tej roli nie ma możliwości uzyskania dostępu do sieci klientów bez
ich autoryzacji. Nie mamy możliwości pominięcia operatorów i kontroli dostępu, ani pobierania danych
z ich sieci bez wykrycia takich działań przez zapory lub systemy bezpieczeństwa. W rzeczywistości
nawet dziennik The Wall Street Journal przyznaje, że urzędnicy amerykańscy nie są w stanie podać
żadnych konkretnych szczegółów dotyczących tak zwanych „backdoorów” - przypomina Huawei.
Cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności użytkowników są najwyższymi priorytetami Huawei.
Uwagi urzędników amerykańskich całkowicie ignorują ogromne inwestycje i najlepsze praktyki Huawei
i operatorów w zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy oburzeni, że rząd USA nie
szczędzi wysiłków, by piętnować Huawei w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponownie wzywamy rząd

USA, by w sytuacji, gdy oskarża Huawei o naruszanie prawa, ujawnił konkretne dowody zamiast
używać mediów do rozpowszechniania plotek - czytamy w komunikacie ﬁrmy.
Huawei w swoim oświadczeniu prasowy przypomina też, że jak wynika z informacji dostarczonych
przez Edwarda Snowdena, Stany Zjednoczone od dłuższego czasu potajemnie uzyskują dostęp do
sieci telekomunikacyjnych na całym świecie, szpiegując inne kraje. Raport The Washington Post, który
ukazał się w tym tygodniu, mówiący o tym, jak CIA przez dziesięciolecia używało ﬁrmy szyfrującej do
szpiegowania innych krajów, jest dodatkowym dowodem w tej sprawie.
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