Αφού έχουν εξασφαλίσει την εμπέδωση της αφήγησης
της τρομοεκστρατείας και τη συμμόρφωση στα μέτρα από
τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, τα δυτικά κράτη
παρουσιάζουν τον «εμβολιασμό» ως τη μόνη διέξοδο για
την επιστροφή στην κανονικότητα. Εμείς από τη μεριά μας
υποστηρίζουμε πως δεν πρόκειται για εμβολιασμό, αλλά
για εκβιασμό! Πρώτον, μαζί με την τήρηση αποστάσεων, τη
μασκοφορία, την κοινωνική αποστασιοποίηση, τον εγκλεισμό, την
τεράστια ένταση των υγιεινιστικών συνηθειών, ο εμβολιασμός
πλασάρεται ως ακόμη μία πράξη κοινωνικής ευθύνης: όσοι/
ες δεν θέλουν να εμβολιαστούν, πετιούνται με τη μία στον
κάδο των κοινωνικά ανεύθυνων ή αρνητών/ψεκασμένων που
εμποδίζουν το σταμάτημα της πανδημίας. Δεύτερον, παρά
τις διακηρύξεις περί μη υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού
(όχι πάντως από όλα τα κράτη!), είναι ξεκάθαρος για εμάς ο
υποχρεωτικός του χαρακτήρας. Η προϋπόθεσή του μέσω των
πιστοποιητικών εμβολιασμού για την πραγματοποίηση ταξιδιών
αλλά και για την είσοδο σε χώρους ψυχαγωγίας/διασκέδασης,
εμπορικούς αλλά και σε χώρους εργασίας, είναι ορατή. Στόχος
αυτού του εκβιασμού, απ’ τη μία η νομιμοποίηση της χρήσης
νέων ατεστάριστων βιο-φαρμακο-τεχνολογιών στα σώματά μας
(βλ. τα νέα «εμβόλια») χωρίς πολλά πολλά, απ’ την άλλη
η διάνοιξη μιας πύλης προς τη συσσώρευση προσωπικών
δεδομένων μέσω των περίφημων πιστοποιητικών εμβολιασμού.
Τι είναι ουσιαστικά όμως αυτά τα πιστοποιητικά; Και γιατί η
θέσπισή τους είναι στρατηγικής σημασίας για τον καπιταλιστικό
κόσμο και τα κράτη του;
Πολλοί/ες θα υποστηρίξουν πως δεν διαφέρουν σε τίποτα από
ένα υπογεγραμμένο έγγραφο (τύπου διαβατηρίου ή υπεύθυνης
δήλωσης) που θα αποδεικνύει εάν ένα άτομο έχει εμβολιαστεί.
Λάθος! Αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά είναι ότι τώρα
υπάρχει η περίφημη κωδικοποίηση «QR». Όπως κάθε barcode
έτσι και τα QR παραπέμπουν σε μια ψηφιακή βάση δεδομένων
όπου «αναγνωρίζεται η ταυτότητα». Ξεκινάει έτσι, με το ψηφιακό
πιστοποιητικό εμβολιασμού, η δημιουργία ψηφιακών βάσεων
προσωπικών δεδομένων υγείας που θα είναι προσβάσιμες
απ’ τις διάφορες παραλλαγές των αφεντικών για όποια
χρήση θέλουν.
Ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό το τι σημαίνει η ύπαρξη
ψηφιακών πιστοποιητικών εμβολιασμού και κατά προέκταση
ψηφιακών φακέλων υγείας. Λένε πως η αεροπορική βιομηχανία
έχει δικαίωμα να ξέρει αν είσαι “μολυσματική” ή όχι για να
προστατέψει τους υπόλοιπους από εσένα. Αν η αεροπορική
βιομηχανία έχει τέτοιο “δικαίωμα” για την covid, γιατί να μην το
έχει για κάθε ήπια μεταδοτική αρρώστια, όπως π.χ. οι γρίπες;
Άρα θα πρέπει στην «έγκριση κυκλοφορίας» (δηλαδή στη

βάση δεδομένων των προσωπικών ΣΟΥ στοιχείων υγείας) να
υπάρχουν δεδομένα και για το αν έχεις εμβολιαστεί και για τις
γρίπες! Κι αν έχει κι αυτό το δικαίωμα, τότε γιατί να μην ξέρει
αν έχεις καρδιακά προβλήματα; Αν πάθεις κάτι στη διάρκεια
του ταξιδιού να μην μπορεί να σε βοηθήσει; Οπότε το QR σου,
δηλαδή η βάση των προσωπικών σου δεδομένων υγείας, θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τέτοια στοιχεία. Κι αφού θα έχει
κι αυτό το δικαίωμα, γιατί να μην ξέρει το ψυχολογικό ιστορικό
σου; Αν σε πιάσει κάποια κρίση πανικού; Αν είναι πιθανό να
βγάλεις κάποια επιθετικότητα έναντι άλλων επιβατών; Κι αν
έχει το δικαίωμα να ξέρει τα πιο πάνω, με απλή αξιοποίηση
του QR σoυ, γιατί να μην ξέρει το αν είσαι «εγκληματικό»
στοιχείο; Αν είσαι φοροφυγάς που ετοιμάζεται να εγκαταλείψει
τη χώρα; Φυσικά αυτό ξεπερνάει τα «δεδομένα υγείας» –
αλλά αυτά είναι η αρχή! Ξεπερνάει, επίσης, και τις (ως τώρα)
αρμοδιότητες της αεροπορικής βιομηχανίας. Το QR σου θα
παραπέμπει στο ψηφιοποιημένο ιστορικό της ζωής σου, στον
ψηφιακό σου φάκελο, που θα είναι κάπου στο «cloud», και
θα συσσωρεύει / επεξεργάζεται διαρκώς τα προσωπικά σου
δεδομένα.
Μία ακόμα σημαντική διαφορά των τωρινών πιστοποιητικών
με τα κλασσικού τύπου έγγραφα (διαβατήρια και αστυνομικές
ταυτότητες, που περιλαμβάνουν σταθερά στοιχεία, όπως π.χ.
ύψος, χρώμα ματιών, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης,
κλπ.) είναι ότι τα data υγείας, άρα και οι βάσεις δεδομένων
υγείας, άρα και τα «health passports», δεν αφορούν κάτι
σταθερό! Από την στιγμή που γεννιέται η καθεμιά μέχρι την
στιγμή που πεθαίνει η υγεία του/της αλλάζει άπειρες φορές.
Ακόμα κι αυτός ο εκβιασμός με τον εμβολιασμό για την covid
θα είναι άχρηστος σε ένα χρόνο ή δύο. Τι νόημα (δηλαδή τι
σκοπό) μπορεί να έχει λοιπόν η (ακριβή) επένδυση σε υποδομές,
ανιχνευτές QR, αλγόριθμους επεξεργασίας, αποθήκευση κλπ;
Μόνο για λίγους μήνες; Όχι βέβαια! Πρόκειται για την αρχή
της συνεχούς ροής των δεδομένων υγείας, 24/7, για όλη
μας την ζωή...

Ας το ξαναπούμε: δεν πρόκειται για κάτι “μια κι έξω”!
Όπως ακριβώς η βιομηχανία της υγείας (τα αφεντικά και
οι σύμμαχοί τους) κατασκεύασε μια “κρίση υγείας” για
να ξεκινήσουν την επιβολή των πλατφορμών γενετικής
μετάλλαξης, ακριβώς έτσι με τα health passports ξεκινάει
η επιβολή του γενικευμένου ψηφιακού φακελώματος ως
«καθήκοντος κοινωνικής ευθύνης». «Σωστός και άξιος
πολίτης» θα είναι ο εθελόδουλος στο αλγοριθμικό
πανοπτικό!
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