ΥΠΟΘΕΣΗ
Πολίτες της Κίνας εναντίον της Κυβέρνησης

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Τα τελευταία χρόνια στην Κίνα έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κατασκευής
συστήματος κοινωνικής εκτίμησης/βαθμολόγησης με στόχο να επεκταθεί σε όλη την
χώρα μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα, 170 εκατομμύρια κάμερες τοποθετημένες σε
δημόσιους χώρους παρακολουθούν τους πολίτες και τους ταξινομούν σύμφωνα με
ποικίλους παράγοντες που διαμορφώνουν το ατομικό σκορ, το οποίο καθορίζει την
αντιμετώπισή τους από το κράτος (δικαιώματα και υποχρεώσεις). Αποτελεί, δηλαδή,
ένα σύστημα βαθμολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς των πολιτών που
σχεδιάστηκε για να ελέγχει τη συμπεριφορά, δίνοντας στο κράτος τη δυνατότητα να
επιβραβεύει ή να τιμωρεί, με στόχο τη διαμόρφωση “κατάλληλων” δημόσιων και
ιδιωτικών συμπεριφορών.
Η ενδεδειγμένη συμπεριφορά (τήρηση του Κ.Ο.Κ., καθαριότητα σε δημόσιους χώρους
κλπ) οδηγεί στη συγκέντρωση πόντων και συνεπώς στην αύξηση του συνολικού
ατομικού σκορ, ενώ η παραβατική συμπεριφορά αφαιρεί πόντους.
Τα στοιχεία κάθε πολίτη, συγκεντρώνονται και αποστέλλονται σε μια ειδική υπηρεσία
από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και έτσι προκύπτει ένα συνολικό προφίλ,
συνοδευόμενο από μία βαθμολογία, με χαμηλότερο βαθμό το D και υψηλότερο το ΑΑΑ.
Με γνώμονα αυτήν τη βαθμολογία, οι πολίτες επιβραβεύονται (π.χ. με εκπτώσεις σε
λογαριασμούς, ή διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης δανείου, κλπ) για θετικές
ενέργειες, ή τιμωρούνται για τις αρνητικές ενέργειες (με στέρηση του δικαιώματος να
ταξιδέψουν ή χάνοντας την πρόσβαση στην αγορά αεροπορικών ή σιδηροδρομικών
εισιτηρίων ή με την κατάσχεση του διαβατηρίου τους, κλπ.).
Μάλιστα, κάθε μήνα τοποθετείται σε δημόσιους χώρους πίνακας με τα στοιχεία και τα
πρόσωπα των πολιτών που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι
λεγόμενοι «υποδειγματικοί πολίτες», με στόχο τον παραδειγματισμό όλων από αυτούς.

Η ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ
Πολίτες της Κίνας προσφεύγουν στο Δικαστήριο εναντίον του Κυβέρνησης της Κίνας
και ζητούν την κατάργηση του συστήματος κοινωνικής εκτίμησης/ βαθμολόγησης, με
τον ισχυρισμό-σκεπτικό ότι το Κράτος δεν έχει το δικαίωμα να καταπατά την ελευθερία
των πολιτών αλλά και πως άτομα στοχοποιούνται μετά τη δημοσίευση των πινάκων.

