"Με τον καπιταλισµό θα ασχολούµαστε τώρα;..."
γιατί µιλούν για βιοηθική
πριν µιλήσουν για βιοτροµοκρατία
-Αυτή τη στιγµή η κυβέρνηση των ΗΠΑ δαπανά δισεκατοµµύρια
δολάρια για την «ετοιµότητα σε ενδεχόµενη επίθεση µε βιολογικά όπλα»
- πραγµατοποιεί, µε άλλα λόγια, µια τεράστια επένδυση στην παραγωγή
βιολογικών και βιοτεχνολογικών εφαρµογών. Τι σκοπεύουν να κερδίσουν
από µια τέτοια επένδυση;
-Μετά
την
11η
Σεπτεµβρίου,
η
“απειλή”
του
άνθρακα,
καλλιεργηµένη
χάρη
σε
παλαιότερες
στρατιωτικές
έρευνες
και
διαθλασµένη στους µεγεθυντικούς φακούς των µµε, αποτέλεσε ένα καίριο
πειραµατικό καύσιµο για τις µηχανές της βιοασφάλειας.
-Η πρόσφατη διαφήµιση της «νόσου των πουλερικών», εκτός από την
αύξηση των κερδών φαρµακευτικών εταιρειών και πολιτικών, µπορεί να
επιταχύνει την αναδιάρθρωση της βιοµηχανικής παραγωγής τροφίµων στρέφοντάς την, πλέον, προς τα “ασφαλή” διαγονιδιακά ζώα.
Κοινό στοιχείο των παραπάνω παραδειγµάτων η εντατικοποίηση της
παραγωγής φόβου, απαραίτητη στον πόλεµο ενάντια στην ανθρωπότητα που
διεξάγει η εξουσία - ιδιαίτερα όταν αυτή µπορεί να ελέγχει τη
διασπορά του και να παρουσιάζεται ως η µόνη ικανή να προσφέρει
“επιστηµονικές” λύσεις.
Τα τελευταία χρόνια, η βιοτροµοκρατία είναι µια από τις λέξεις που η
κυριαρχία αναγκάζει να δουλεύουν υπερωρίες. Όµως
βιοτροµοκρατία είναι
η χρήση όλων των ανθρώπων ως καταναλωτών της βιοτεχνολογίας, από τα
ύποπτα φάρµακα και τις αµφίβολες θεραπείες µέχρι τα εντελώς
ανεξέλεγκτα ως προς τις συνέπειές τους γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα
η χρήση των φτωχών στον “ανεπτυγµένο” και στον “αναπτυσσόµενο” κόσµο
ως πειραµατόζωων για φάρµακα και γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα
η χρήση των φτωχών στον “ανεπτυγµένο” και στον “αναπτυσσόµενο” κόσµο
ως τράπεζας οργάνων για το επιστηµονικό θαύµα των µεταµοσχεύσεων
το σύστηµα της πατέντας που κρατά οµήρους ολόκληρους πληθυσµούς που
εξαρτώνται από τη διαθεσιµότητα φαρµάκων για τις µαζικά διαδιδόµενες
ασθένειες
το σύστηµα της πατέντας που καθιστά καλλιεργητές και παραγωγούς
αµετάκλητα εξαρτώµενους από µεγάλες εταιρείες µε την εκµετάλλευση και
την κεφαλαιοποίηση γνώσεων καλλιέργειας και σπόρων που ανταλλάσσονταν
και ελέγχονταν από τους παραγωγούς εδώ και αιώνες
ο βιοπολιτικός έλεγχος των ανθρώπων σαν να πρόκειται για ποσοτικά
προσδιορίσιµες, ανακυκλώσιµες µονάδες παραγωγής. H αντιµετώπιση
ολόκληρης της κοινωνίας ως δυνητικά εγκληµατικής, νοσηρής, ψυχικά
ανεπαρκούς και αυτοκαταστροφικής, µε τον υποβιβασµό όλων των
πολιτικών θεσµών σε θεσµούς “ασφαλείας”, “εξασφάλισης”, “αποτροπής”
και “διαχείρισης”. Η µετατροπή όλων των τόπων σε σύνορα, φυλακές και
ζώνες ελέγχου των βιοµετρικών δεδοµένων
η δικαστική δίωξη από το αµερικανικό κράτος του Steve Kurtz, µέλους
της Critical Art Ensemble, ως βιοτροµοκράτη
η επιχείρηση “Backfire” του FBI για τη σύλληψη τον ∆εκέµβριο του 2005
και την απειλούµενη καταδίκη σε εξαντλητικές έως ισόβιες ποινές µελών

του Μετώπου για την Απελευθέρωση της Γης (Earth Liberation Front E.L.F.) και του Μετώπου για την Απελευθέρωση των Ζώων (Animal
Liberation Front - A.L.F) στις ΗΠΑ και τον Καναδά µε µοναδικές
κατηγορίες καταστροφές υλικής περιουσίας σε ένδειξη διαµαρτυρίας για
την καταστροφή ανθρώπινων κοινοτήτων, του περιβάλλοντος και των ζώων.

Βιοτροµοκρατία είναι
ο υποβιβασµός όλων των ονείρων, των οραµάτων, των σκέψεων και των
σχέσεων σε µια βιοτική σούπα, όπου οι άνθρωποι πρέπει να είναι
λεπτοί, καθαροί, υγιείς, σεξουαλικά έτοιµοι, συναισθηµατικά ψυχροί,
διπλωµατικά ικανοί, γλωσσικά επαρκείς στους κώδικες του θεάµατος,
ώστε να “γράφουν” καλά στο γυαλί του εµπορευµατικού ψέµατος
το διογκούµενο ψέµα ότι µε τη γενετική µηχανική θα ξεπεράσουµε τη
φτώχεια και την αρρώστια, την αλλοτρίωση και τη µιζέρια
η στρέβλωση όλων των κοινωνικών ζητηµάτων υπέρ µιας αντίληψης σύµφωνα
µε την οποία η επιστήµη µπορεί να προσφέρει εξατοµικευµένες και
µαζικές λύσεις για όλα.
Βιοτροµοκρατία είναι
η βιοηθική, µια βιοµηχανία υποκρισίας, που έχει αποδειχτεί προθάλαµος
περαιτέρω νοµιµοποίησης όλων των βιοτεχνολογικών ερευνών ένα στάδιο
πριν την εφαρµογή και τη µαζική τους διακίνηση, τόσο στη γεωργία, όσο
και στη γενετική µηχανική
η έντεχνη προπαγάνδα υπέρ της βιοτεχνολογίας από τις ενοποιηµένες
δυνάµεις του παγκόσµιου ολιγοπωλίου των εταιρειών βιοτεχνολογίας που
συγκαλύπτεται υπό το όνοµα της βιοηθικής έρευνας
η ύπουλη δηµιουργία τετελεσµένων γεγονότων στη νοµοθεσία τόσο για τα
γενετικά
τροποποιηµένα
προϊόντα,
όσο
και
για
τις
γενετικά
τροποποιηµένες καλλιέργειες
το
εµπόριο
ελπίδας
από
την
κρυογονική
ως
την
έρευνα
στα
βλαστοκύτταρα. Σιγά σιγά, κάθε νέος γονιός που µπορεί να πληρώσει,
καλείται σήµερα να αποθηκεύσει βλαστοκύτταρα του παιδιού του για την
περίπτωση που αργότερα η βιοτεχνολογική έρευνα θα µπορεί να τα
χρησιµοποιήσει. Τα αισθήµατα ευθύνης των γονιών απέναντι στα παιδιά
τους δεν είναι το καλύτερο αντικείµενο εκβιασµού, δεν είναι η
αποτελεσµατικότερη
επένδυση;
∆εν
είναι
η
πιο
σίγουρη
και
µακροπρόθεσµη εγγύηση ότι κανείς δεν θα τολµήσει να ασκήσει κριτική;

το εµπόριο φόβου της βιοµηχανίας της ασφάλειας απέναντι σε
κατασκευασµένους τροµοκράτες. Tο εµπόριο φόβου της νέας βιοιδεολογίας πουλάει ψυχοφάρµακα, κλειδαριές και ασφαλιστικά συµβόλαια,
προστασία και τεχνητή ηρεµία όταν πραγµατικοί τροµοκράτες είναι οι
ίδιοι οι έµποροι του τρόµου.
Βιοτροµοκρατία είναι η συνθήκη ενός κόσµου όπου µοναδική ιδεολογία
προόδου και µοναδική εικόνα του µέλλοντος που µπορούµε να φανταστούµε
είναι η ονείρωξη της στρατιωτικής βιοµηχανικής τεχνοεπιστήµης, όπου η
κοινωνία δεν είναι παρά ένας απέραντος επιτηρούµενος σκουπιδότοπος
γύρω από ένα εργαστήριο παρασκευής υποταγµένων µηχανών.

Βιοτροµοκρατία είναι η “λογική” εξέλιξη του καπιταλισµού

ξενοδοχείο των ξένων

