SANS PAPIERS
BEVEZETŐ A KIÁLLTÁSHOZ
Először is szeretném megköszönni Behrooznak, Aiskinak, Babaknak, Ahmadnak és
Catalinnak a lehetőséget, hogy megnyithatom ezt a fontos eseményt, a Sans Papierst. Ez
az egyik leginnovatívabb kiállítás, amelyet valaha láttam. Meg lehet hallgatni egy elméleti
előadást is az emberek szenvedéséről, de ez az installáció zsigeri szinten segít hozzá a
megértéshez.
Le kell szögezem az elején, hogy nem vagyok a témakör szakértője. Valójában eddig nem
is hallottam róla, hogy ilyen veszélyes technológiát alkalmaznak embereken. Ugyanakkor,
ahogy elkezdtem olvasni róla, az is világossá vált, hogy mindnyájan ki lehetünk
szolgáltatva ennek a technológiának. Hadd vázoljam föl a kontextust.
A hidegháború végén – amely a harmadik világban egy „forró” háború volt – sokan abban
kezdtek reménykedni, hogy elérkeztünk egy új, békés korszakhoz. A berlini fal
lebontásának ünneplése a közelmúltban fölelevenítette bennem a 25 évvel ezelőtti idők
izgalmait. De a remények nem váltak valóra és a Világkereskedelmi Központ elleni, New
Yorkban történt tragikus támadás óta úgy tűnik, hogy folyamatos háborúban áll a világ. Az
Egyesült Államok vezette közelkeleti NATOtámadások, a balkáni háborúk és az afrikai
etnikai konfliktusok miatt sokak számára vált lehetetlenné, hogy a szülőföldjükön éljenek
és ehelyett a gazdaságilag fejlettebb országokban keresnek új lehetőségeket.
Ahogy az emberek sokasága megpróbál bevándorolni a gazdaságilag fejlett országokba,
ezek az országok szakpolitikákat és gyakorlati módszereket dolgoznak ki a bevándorlás
megfékezésére. Mivel a bevándorlás nagyrészt a harmadik világból irányul Európába és
az Egyesült Államokba, az idegengyűlöletet fegyverként vetik be a drákói törvények és az
bevándorlást korlátozó embertelen módszerek elfogadtatásáért. Európában, ahol nem
hivatalosan létezik egy kétszintű társadalmi hierarchia, még a balkáni térségből érkezők
ellen is használták ezt a retorikát.
Azt el kell ismerni, hogy az árucsempészet komoly problémát jelent a nemzetállamok
számára. Az illegális kábítószerkereskedelem – amelyet legalizálni kellene –, valamint a
hamis termékek, a fegyverek és a vadállomány feketegazdasága évente több milliárd
eurós forgalmat képvisel. A probléma kezeléshez a kormányok újféle módon használnak
egy régi technológiát, hogy visszaszorítsák a csempészetet.
A konténerek és a teherautók átvizsgálásának fokozódó igénye miatt a vámhatóságok és
más rendészeti szervek röntgen és gammasugaras szkennerekkel világítják át az import
és exportszállítmányokat. Ennek a 20 éve alkalmazott módszernek három formája létezik:
A rögzített rendszer a legköltségesebb változat, amelyet általában tengeri kikötőkben
használnak.
A hordozható szkennereket teherautóalvázra szerelik és egyik helyről a másikra
szállíthatják, igazodva a kockázat vagy a forgalom nagyságához.
Az áthelyezhető berendezések rendelkeznek a rögzítettek előnyeivel, beleértve a nagy
megbízhatóságot és kettős formátumkezelést.
A csempészárut hagyományosan úgy álcázzák, hogy a konténerek ajtóinál fogyasztói
cikkeket helyeznek el megtévesztésül. Szkennerekkel ezt a legkönnyebb kimutatni.
Ennélfogva a csempészek elkezdetek olyan nagy sűrűségű anyagokat használni, mint az

ólom, az acél vagy a márvány. Ahogy egy vállalat megfogalmazta:
„az ionsugárzás használata az áruátvilágításra indokoltnak tekinthető, mert a radiológiai
kockázat elhanyagolható és messze ellensúlyozza azt a szkennelés lehetséges társadalmi
haszna...”
Azonban, ha az embereket csak egy kis sugárdózis éri, már az is kárt tehet a genetikai
információban és néha rákossá tehet egy sejtet. A sugárzás a bőrleégéshez hasonló
sérüléseket okoz rövid idő alatt. Egy egyesült államokbeli kormánydokumentum szerint a
szkennereknek röntgen vagy gammatechnológiára kell épülniük, amely ionizáló
sugárzást kelthet magas energiaszinten és alkalmasoknak kell lenniük kocsik, motorok és
buszok átvilágítására.
Az ionizáló sugárzás veszélyes, mert károsíthatja az élő szövetet, átrendezi a
kromoszómákat és növeli a rák esélyét. A terhes nőket különösen veszélyezteti a nagy
dózisú ionizált sugárzás.
Tévedés azt gondolni, hogy mindez csak azokat a kétségbeesett embereket érinti, akik
egy jobb életet keresnek. Ezeket a technológiákat egyre gyakrabban használják a
törvényes határátkelőknél és repülőtereken is. Hasonlóan a „járulékos kár” kifejezéshez az
Egyesült Államok előállt olyan terminusokkal, mint „kis energiájú áthajtókapu” vagy a
„neminvazív megfigyelőrendszer.” De a szkennerek által kibocsátott sugárzás
keresztülhalad a járműben ülő személy testén. Európában és az Egyesült Államokban
még nem készültek független vizsgálatok a sugárzás mértékétől, amelyet a szkennerek
bocsátanak ki.
Tekintettel a légiközlekedés és a határátlépések növekvő gyakoriságára, ahogy a világunk
egyetlen közösséggé válik, gyakorlatilag bárki ki lehet téve ezeknek az átvilágításoknak.
Föl kell készítenünk magunkat, hogy rávegyünk kormányainkat az emberi tényező
figyelembe vételére, amikor azt mérlegelik, hogy elrettentésként alkalmazzák a sugárzást.
Köszönöm szépen a figyelmüket.
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