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Από εισβολές της αστυνομίας μέχρι την υποχρέωση των πολιτών να στέλνουν
selfie κάθε 30 λεπτά, η εφευρετικότητα των εξουσιών που θέλουν να αξιοποιήσουν
την πανδημία είναι ανεξάντλητη. O δημοσιογράφος David Gilbert παρουσίασε στο
περιοδικό Vice έναν κατάλογο, που σίγουρα θα χρειαστεί συμπλήρωση.

Ρωσία: Πολλές χώρες έχουν εισαγάγει μηχανισμούς παρακολούθησης και επιτήρησης για
να σταματήσουν τη διάδοση του κοροναϊού, αλλά το σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν οδηγεί τα
πράγματα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Το συνδυασμένο σύστημα παρακολούθησης θα
τραβά δεδομένα από (πάρτε μια βαθιά ανάσα): εφαρμογές παρακολούθησης τοποθεσίας,
κάμερες CCTV με αναγνώριση προσώπου, κωδικούς QR, δεδομένα κινητού τηλεφώνου και
αρχεία πιστωτικών καρτών. Ένα κόμμα της αντιπολίτευσης έχει χαρακτηρίσει τα μέτρα «
cyber-gulag », προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμα και μετά
τη λήξη της πανδημίας.
Καμπότζη: Το νομοσχέδιο έκτακτης ανάγκης του Hun Sen είναι μια «συνταγή για
δικτατορία», σύμφωνα με το Human Rights Watch. Ο «νόμος για τη διακυβέρνηση της χώρας
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης » περιλαμβάνει διατάξεις που θα επιτρέπουν στην
κυβέρνηση να λογοκρίνει όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς
και να παρακολουθεί όλες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.
Κίνα: Το
Πεκίνο δεν χρειαζόταν τη δικαιολογία του κοροναϊού για να παρακολουθήσει τις κινήσεις
των πολιτών του σε απευθείας σύνδεση, αλλά και εκτός σύνδεσης. Όμως βρήκε ευκαιρία να
επιβάλει μια νέα εφαρμογή παρακολούθησης με χρωματιστά σήματα που έχει σχεδιαστεί
για να αναφέρει εάν ένας πολίτης ήταν ελεύθερος να ταξιδέψει ή όχι - και βέβαια η
εφαρμογή στέλνει όλες τις πληροφορίες στην αστυνομία.

Φιλιππίνες
: Πού να ξεκινήσει κανείς; Ο Πρόεδρος Rodrigo Duterte διέταξε την αστυνομία και το
στρατιωτικό προσωπικό να σκοτώσουν τα μέλη της αντιπολίτευσης και διαδηλωτές που
αντιτίθενται στα αυστηρά μέτρα κλειδώματος. Η αστυνομία κρατούσε ανθρώπους σε
κλουβιά σκυλιών για παραβίαση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ενώ ένας άλλος
αστυνομικός ανάγκασε άτομα LGBTQ+ να φιληθούν δημόσιο και να κάνουν ένα «σέξι χορό»
- όλα αυτά σε streaming στο Facebook.
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Ουγκάντα
: Η αστυνομία εισέβαλε σε καταφύγιο για άτομα LGBTQ+ και συνέλαβε 20 άτομα,
ισχυριζόμενη ότι παραβίαζαν κανόνες για συναθροισεις περισσότερων από 10 ατόμων.

Πολωνία
: Το σημερινό καθεστώς επιδιώκει υπερεξουσίες μέσω των προεδρικών εκλογών τον
επόμενο μήνα, παρά την απαγόρευση της εκστρατείας λόγω της υγειονομικής κρίσης της μια κίνηση που η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ευνοεί ιδιαίτερα τον νυν πρόεδρο, Andrzej
Duda.

Γκάνα
: Ο πρόεδρος Nana Akufo-Addo εισήγαγε νέες δρακόντειες εξουσίες που δεν έχουν ρήτρα
λήξης ισχύος και δεν αναφέρουν ούτε καν τη COVID-19 στη νομοθεσία. « Ο νέος νόμος δίνει
ένα όπλο για τον περιορισμό των κινήσεων των ανθρώπων», δήλωσε στο BBC ο Ρας
Μουμπάρακ, βουλευτής του αντιπολιτευόμενου Εθνικού Δημοκρατικού Κογκρέσου.

Λευκορωσία
: Σε αντίθεση με τους περισσότερους ηγέτες αυτής της λίστας , ο Πρόεδρος Αλέξανδρος
Λουκασένκο, υιοθετεί μια πιο χαλαρή προσέγγιση στην πανδημία του κοροναϊου. Αντί για
lockdown, ο Λουκασένκο καλεί τους πολίτες να κάνουν ζεστές σάουνες, να δουλεύουν στα
χωράφια, και να πίνουν βότκα, «για να καθαρίσετε τα χέρια σας και τα εσωτερικά σας ».
Αλλά η προσέγγιση του προέδρου δεν λειτουργεί και το υπουργείο Υγείας ανέφερε μια
άνοδο στα κρούσματα.

Βενεζουέλα
: Ο Πρόεδρος Μαδούρο δεν επιτρέπει σε κανένα να θέσει σε αμφισβήτηση της ετοιμότητας
της χώρας του - ή την έλλειψή της- για την αντιμετώπιση του κορωναϊού. Σύμφωνα με το
Reuters, οι αρχές στο Καράκας έχουν προσπάθησει να συλλάβουν επτά διαφορετικούς
πολίτες που κριτικάρουν την ετοιμότητα της κυβέρνησης για τον κοροναϊό.
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Ταϊλάνδη
: Ενώ ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης απομονώνεται σε ένα πολυτελές θέρετρο της Ελβετίας, ο
πρωθυπουργός επιβάλλει απαγορεύσεις κυκλοφορίας και λογοκρισία των μέσων
ενημέρωσης χάρη σε νέους νόμους έκτακτης ανάγκης. Δημοσιογράφοι έχουν ήδη προσαχθεί
και εκφοβισθεί, επειδή επικρίνουν την αντίδραση της κυβέρνησης στην πανδημία.

Χιλή
: Η απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε εφαρμογή μια «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης»
μπορεί να ήταν απάντηση στην πανδημία, αλλά έδωσε το πρόσθετο πλεονέκτημα στους
ηγέτες της χώρας να σιγήσουν τους διαμαρτυρόμενους πολίτες, στέλνοντας τους
στρατιώτες στους δρόμους.

Βολιβία
: Τον περασμένο μήνα, ο προσωρινός Πρόεδρος Jeanine Áñez εξέδωσε διάταγμα, το οποίο
οι ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι είναι υπερβολικά ευρύ και επιτρέπει στην κυβέρνηση να
ασκήσει δίωξη σε όποιον επικρίνει κυβερνητικές πολιτικές, περιορίζοντας την ελευθερία
της έκφρασης.

Ισραήλ
: Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενέκρινε τη χρήση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας για την παρακολούθηση της επιδημίας. Οι εξαιρετικά εξατομικευμένες
πληροφορίες, που αναπτύχθηκαν αρχικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θα
χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας. Αυτοί που παραβιάζουν τους
κανονισμούς της κατ ‘οίκον καραντίνας, αντιμετωπίζουν έως και έξι μήνες φυλάκιση. Ο
Νετανιάχου έχει επίσης διατάξει όλα τα δικαστήρια να κλείσουν, πράγμα που σημαίνει ότι η
προγραμματισμένη εμφάνισή του για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες διαφθοράς θα
καθυστερήσει.

Μπανγκλαντές
: Τις τελευταίες εβδομάδες συνελήφθησαν τουλάχιστον μια ντουζίνα άτομα,
συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού, ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και φοιτητών, για τα
σχόλιά τους σχετικά με τον κοροναϊό.
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Σερβία: Η πρωθυπουργός ενέκρινε διάταγμα που έδωσε στην κυβέρνηση πλήρη έλεγχο των
πληροφοριών κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ παράλληλα επαίνεσε την καταστολή στην
Κίνα. Μόνο όταν ένας δημοσιογράφος συνελήφθη για την κάλυψη της κατάστασης σε ένα
νοσοκομείο στην πόλη Novi Sad, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να ανακαλέσει το διάταγμα.

Μιανμάρ
: Οι αρχές στη Μιανμάρ έχουν χρησιμοποιήσει τον κοροναϊό για να διευρύνουν τη
λογοκρισία, εμποδίζοντας εκατοντάδες ιστότοπους στο όνομα της καταπολέμησης της
παραπληροφόρησης. Επίσης, τρεις καλλιτέχνες δρόμου συνελήφθησαν μετά από
παρέμβαση από βουδιστές σκληροπυρηνικούς, που ανέφεραν ότι ένας πίνακάς τους, που
απεικονίζει μια ζοφερή φιγούρα που διαδίδει τον ιό, έμοιαζε με βουδιστή μοναχό.

Κένυα
: Ακτιβιστές έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις νέες εξουσίες της
αστυνομίας. Αυτές οι ανησυχίες πολλαπλασιάστηκαν, όταν ένας έφηβος που κοιτούσε έξω,
από το μπαλκόνι του σπιτιού του, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία. «
Έρχονται, ουρλιάζουν και μας χτυπούν σαν αγελάδες, αν και είμαστε νομοταγείς πολίτες »,
δήλωσε ο Χουσεΐν Μόγιο, ο πατέρας του Γιασίν, του αγοριού που πυροβολήθηκε. Η
αστυνομία έχει ρίξει δακρυγόνα στους επιβάτες των πορθμείων και έχουν καταγραφεί
βίντεο που χτυπούν ανθρώπους με σκοινιά.

Παραγουάη
: Οι άνθρωποι που παραβίασαν τους κανόνες καραντίνας αναγκάστηκαν να χοροπηδούν
στον αέρα. Άλλοι κλήθηκαν να επαναλάβουν « Δεν θα αφήσω ξανά το σπίτι μου,
αξιωματικέ", ενώ ήταν ξαπλωμένοι στο πάτωμα. Τα βίντεο των τιμωριών - που κατέγραψαν
και μοιράστηκαν οι ίδιοι οι αξιωματικοί - εγκωμιάστηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών της
χώρας: « τους συγχαίρω. Δεν έχω την ίδια δημιουργικότητα με εκείνους που κάνουν τα
βίντεο ", δήλωσε ο Euclides Acevedo.

Τουρκμενιστάν
: Η χώρα, που έχει βαθμολογηθεί τελευταία στην έκθεση "Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα"
2019 Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου, υιοθετεί μια μοναδική προσέγγιση στην

4/7

Τα καθεστώτα που χρησιμοποιούν τον Κορονοϊό για περιορισμό των ελευθεριών
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 00:00

πανδημία: την αγνοεί. Παρότι το γειτονικό Ιράν πλήττεται και έχει τεράστιες απώλειες, το
Τουρκμενιστάν είναι μία από τις τελευταίες χώρες στον κόσμο, που δεν έχει αναφέρει
περιστατικό κοροναϊού. Ο πρόεδρος Gurbanguly Berdimuhamedov, σύμφωνα με
πληροφορίες, έχει διατάξει την σύλληψη πολιτών που συζητούν δημόσια για την πανδημία.

Αίγυπτος
: Στο Καΐρο, όπου κατηγορήθηκε ο Πρόεδρος Abdel Fattah el-Sisi ότι υπομάθμισε την έκταση
των κρουσμάτων, η κυβέρνηση ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια δύο δημοσιογράφων. Είχαν
αναφερθεί σε Καναδούς επιδημιολόγους, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι στην
Αίγυπτο οι λοιμώξεις από κοροναϊό είχαν ξεπεράσει τις 19.000.

Ουγγαρία
: Ο Victor Orban αξιοποίησε πραγματικά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όχι απλά
μπόρεσε να να εισαγάγει νομοθεσία που του επέτρεψε να κυβερνήσει με διατάγματα, αλλά
επίσης ξεχάσει τη λήξη της: μόνο αυτός μπορεί να αποφασίσει πότε θα τερματιστούν οι
νέες εξουσίες του.

Υεμένη
: Ο Πρόεδρος Abd Rabbu Mansour Hadi υιοθετεί μια νέα προσέγγιση για την καταπολέμηση
του κορωναϊού: σταματώντας τη δημοσίευση των εφημερίδων. Τον περασμένο μήνα, ο
Υπουργός Επικοινωνιών Muammar Al-Aryani εξέδωσε διάταγμα που προβλέπει ότι η έκδοση
κυβερνητικών εφημερίδων και ιδιωτικών εφημερίδων θα ανασταλεί και θα εκδοθούν μόνο
ηλεκτρονικά αντίγραφα. Παρόμοια διατάγματα έχουν εκδοθεί στο Ομάν, την Ιορδανία και το
Μαρόκο.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
: Τα Gulf News ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι οι άνθρωποι που κυκλοφορούν
φήμες μπορούν να φυλακιστούν για ένα χρόνο για διάδοση ψευδών ειδήσεων. Οι ακτιβιστές
ων δικαιωμάτων ανησυχούν τώρα ότι το COVID-19 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως
πρόσχημα για να φυλακιστούν ορισμένοι από τους bloggers και τους ακτιβιστές του
Διαδικτύου, που έχει στοχοποιήσει η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας (SSA).
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Ιράν
: Μία από τις χώρες που πλήττονται χειρότερα από την επιδημία, το Ιράν έχει αναφέρει
πάνω από 4.000 θανάτους μέχρι στιγμής και οι κυβερνητικοί επικριτές αναφέρουν ότι τα
θύματα είναι πολύ περισσότερα. Μέσα σε αυτή την κρίση, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια
εφαρμογή στα κινητά που ισχυριζόταν ότι χρησίμευε για τη διάγνωση του κοροναϊού, αλλά
αντ ‘αυτού απέστελνε τα δεδομένα των χρηστών στο Υπουργείο Πληροφοριών - χωρίς
καμία εξήγηση για το ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά
και πόσο χρόνο θα αποθηκεύονται.

Αρμενία
: Το Κοινοβούλιο στο Ερεβάν ενέκρινε έναν νέο νόμο που παρέχει στις αρχές πολύ ευρείες
εξουσίες ελέγχου των δεδομένων των κινητών τηλεφώνων για την παρακολούθηση
κρουσμάτων. Ο νόμος δίνει επίσης στις αρχές πρόσβαση σε εμπιστευτικές ιατρικές
πληροφορίες σχετικά με άτομα που εκτίθενται στον ιό.

Βόρεια Κορέα
: Ο Kim Jong Un, όπως και ο ομόλογός του στο Τουρκμενιστάν, αρνείται την ύπαρξη
κρουσμάτων. Επισήμως, η Βόρεια Κορέα δεν είχε κανένα και προσπάθησε να σφραγίσει τα
σύνορά της με τον υπόλοιπο κόσμο για να σταματήσει την εξάπλωση του κορωναϊού.
Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι εκατοντάδες στρατιώτες έχουν ήδη πεθάνει από το
COVID-19 ,ενώ το σύστημα υγείας κατατάσσεται μεταξύ των χειρότερων στον κόσμο, Οι
ειδικοί φοβούνται ότι η Πιονγιάνγκ δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει το
ξέσπασμα του ιού και η στάση του Kim κάνει την κατάσταση πολύ χειρότερη.

Ινδία
: η χώρα επικρίθηκε έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισης των δεκάδων εκατομμυρίων
μεταναστών εργαζομένων κατά τη διάρκεια του lock down. Αλλά οι υπερασπιστές της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων θεωρούν πιο ανησυχητική την έκρηξη νέων
εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων για τους πολίτες
χωρίς νομικό πλαίσιο προστασίας. Μια άλλη εφαρμογή που τρέχει σε πολιτεία στη
νοτιοδυτική Ινδία, αναγκάζει τους ανθρώπους στην καραντίνα στο σπίτι, να φορτώνουν μία
selfie κάθε 30 λεπτά, για να βεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες
αυτοαπομόνωσης.
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