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Tällä viikolla Intiasta tuli kasa kiinnostavia talousraportteja, jotka ensinäkemältä vaikuttivat toisistaan 
riippumattomilta, mutta tarkemmin tarkasteltuna ne kaikki näyttävät ajavan kohti samaa tavoitetta—
tungettelevaan big brother -vakoiluvaltioon, joka jäljittää kaikkien kansalaistensa joka ikisen talous- 
transaktion. 

 

New York Times’in mukaan, Intian hallitus on käyttöönottanut tunnistamisjärjestelmän, joka vaatii 
sormenjälkien, silmien ja kasvojen skannauksen kaikkiin taloudellisiin transaktioihin, mukaanlukien ruoka, 
pankkitoiminnot, matkapuhelimet sekä valtion virka-avun.  

 

Tuo ohjelma on nimeltään Aadhaar, ja se tulee olemaan pakollinen Intiassa asuville 1,3 miljardille ihmiselle. 

 

Suurin osa Intiaa on jo mukana ohjelmassa; 1,1 miljardia ihmistä käyttää jo systeemiä. Kuitenkin suurin osa 
ihmisistä on luultavimmin liittymässä mukaan pakon sanelemana, koska heillä ei ole muita keinoja päästä 
mukaan normaaliin kaupankäyntiin tai talouspalveluihin. 

 

Viime vuosien aikana Intian hallitus on pikkuhiljaa rakentanut tätä ohjelmaa, jakaen maassa asuville henkilö 
ID’t, samalla keräten heidän biometrisen datansa. Nyt Intian hallitus on valmis tekemään ohjelmasta 
pakollisen lähes kaikille elämän alueille. 

 

Adita Jha, 30-vuotias ympäristökonsultti Delhissä, jota The Times haastatteli, sanoi että hänet pakotettiin 
mukaan ohjelmaan. 

 

“Tuntuu melkein siltä että elämä loppuu ilman Aadhaar’ia,” hän sanoi. 

 

Joissakin kaupungeissa vanhempien ei sallita lähteä sairaaloista vastasyntyneen kanssa ennenkuin he ovat 
kirjautuneet järjestelmään. 

 

Kaikkien niiden yksityiselämän loukkausten lisäksi, mitä tämä ohjelma tuo mukanaan, järjestelmä on myös 
erittäin tehoton, aiheuttaen jopa hengenvaaraa. Hiljattainen tutkimus määritteli, että 20 prosenttia 



kokonaisesta maakunnasta jäi ilman ruoka-annoksiaan, koska heidän Internet- yhteytensä eivät olleet 
riittävät järjestelmään pääsyyn. 

 

Jos ajattelet ettei tämän tyyppinen kontrolliverkko ole mahdollinen Yhdysvalloissa, mietipä uudelleen. 
Harvardin professori Jacqueline Bhabha ylisti tuota radikaalia, uutta politiikkaa sanoen: “Missään ei ole 
saavutettu tuollaista tasoa ja lopputulosta. Sitä on ylistetty – ja oikeutetusti – poikkeukselliseksi voitoksi 
kaikkien rekisteröimisessä.” 

 

Jopa The Times’in tämän viikkoinen artikkeli näyttää vähättelevältä “kriitikkoja ja kansalaisvapauksien 
kannattajia” kohtaan, jotka vastustavat tuota järjestelyä, ja samalla lehti käyttää ylettömän paljon 
palstatilaa mainostaen tällaisen ohjelman ”hyötyjä”. 

 

Juuri tällaista dystopia-painajaista yrittivät välttää ne krypto-anarkistit ja kyber-punkkarit jotka alunperin 
kehittivät kryptovaluuttojen konseptin. He näkivät tämän tulevaisuuden edessään; he näkivät hallitusten 
rakentavan seurantaverkkoja ja tekevän suunnitelmia jäljittää talouden tapahtumia biometriseen dataan 
kytkettynä. 

 

Tietäen että käteisraha ja kulta saattaisi olla laitonta tai tulla takavarikoiduksi tuollaisessa yhteiskunnassa, 
he työskentelivät kehittääkseen idean digitaalisesta käteisestä, joka olisi varma eikä jäljitettävissä. Emme 
saa kiittää pelkästään pahamaineista Satoshia tästä teknologiasta; tämä mysteerinen joukko kasasi 
älykkään blueprint’in, jonka esitti muunmuassa radikaali tekniikkaspesialisti Timothy May, yhtenä monista 
huomattavista nimistä. 

 

Tästä syystä keskuspankit ympäri maailmaa – mutta erityisesti Intiassa – ovat muuttumassa yhä 
vihamielisemmiksi kryptovaluuttoja kohtaan. 

 

Tällä viikolla julkaistussa lausunnossa Intian keskuspankki ilmoitti, etteivät maassa olevat taloudelliset 
instituutiot voisi enää toimia kryptovaluutoilla, mikä tarkoittaa sitä että maassa olijat eivät enää voi ostaa 
kryptovaluuttoja tai vaihtaa niitä käteiseksi pankeissa. Sellaiset liiketoiminnot jotka toimivat 
kryptovaluutoilla, joutuvat lopettamaan palvelunsa tai kohtaamaan lain mukaiset rangaistukset. 

 

Lausunnossa sanottiin: 

 

Kryptovaluutat ja kryptovarat herättävät huolia muun muassa kuluttajasuojasta, markkinoiden eheydestä 
sekä rahanpesusta. Reserve Bank on toistuvasti varoittanut virtuaalivaluuttojen käyttäjiä, hallussapitäjiä ja 
rahanvaihtajia, mukaanlukien Bitcoinit, monista riskeistä liittyen sellaisten virtuaalivaluuttojen kanssa 
toimimiseen.  

 



Liittyvien riskien valossa on päätetty, että välittömästi toimeenpantuna, RBI:n sääntelemät yksiköt eivät 
toimi eivätkä tuota palveluja millekään yksilölle tai liiketoimintayksikölle joka toimii virtuaalirahoilla tai 
asettaa niitä. Säädetyt yksiköt jotka jo tarjoavat tuollaisia palveluja tulevat poistumaan tuosta 
kauppasuhteesta määrättynä aikana. 

 

Tuossa samaisessa lausunnossa Intian keskuspankki ilmoitti suunnitelmastaan julkaista sen oma 
digitaalinen valuuttansa, joka tulee olemaan asetettu monopolivaluutta joka on täydellisen jäljitettävissä, 
toisin kuin kryptovaluutat. 

 

Maksuvälineteollisuuden maailman nopeat muutokset ja sellaiset tekijät kuten yksityisten 
digitaalirahakkeiden lisääntyminen sekä kustannusten kasvu virallisten paperi/metallirahojen hallinnassa on 
johtanut keskuspankit ympäri maailmaa tutkimaan virallisten digitaalivaluuttojen lanseeraamisen 
vaihtoehtoa.  

 

Sillä aikaa kun useat keskuspankit ovat juuttuneet väittelyihin, on Reserve Bank’in toimesta perustettu 
kansainvälinen ryhmä tutkimaan sekä tuottamaan opastusta keskuspankin digitaalivaluutan lanseeraamisen 
kiinnostavuudesta ja käytettävyydestä. 

 

Pankit ymmärtävät, että niiden koko olemassaolo on nyt pelissä, joten ne yrittävät parhaimpansa mukaan 
ratsastaa aallon harjalla ja luotsata tämän teknologian innovointia heitä palvelevaan suuntaan, mikä 
tarkoittaisi muutosta pois anonyymisyydestä ja hajautuksesta. 

 

Jos keskuspankit onnistuvat pyörittämään monopolistista, virallista valuuttaa lohkoketjussa (= digitaalisen 
rahamaailman blockchain), niillä tulee olemaan enemmän voimaa ja kontrollia kuin koskaan aiemmin. On 
erittäin mahdollista, lähes takuuvarmaa, että nämä intressit pyrkivät käyttämään eri maiden hallitusten  
voimaa saadakseen tämän tapahtumaan. 

 

Jos lohkoketjuteknologiaa käyttäisivät yksityiset ihmiset - ja heidän hyväkseen, tämä teknologia 
mahdollistaisi, että voisimme luoda taloussysteemejä, jotka estävät inflaation, keskittämisen ja isoveli-
kontrollin. Mutta pankkiirien käsissä se voisi synnyttää dystopiapainajaisen – mitä estämään kryptovaluutat 
juuri keksittiinkin.  

 

Kuten mitä tahansa teknologiaa, tätä välinettä voitaisiin helposti käyttää eduksemme – tai meitä vastaan. 
Juuri siksi taistelu lohkoketjun puolesta ja keksimiskilpa totalismia vastaan on niin tärkeää. 

 

Ilm. 13:16-18: 

”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin 
oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon 



nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen 
luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” 

 


