Tony Blair dringt aan op digitaal ID om Covid-19
‘ziektestatus’ te bewijzen
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De voormalige Britse premier zei dat er dringend behoefte is aan een digitale versie van
een identiteitskaart, zodat mensen hun Covid-19-ziektestatus kunnen bewijzen terwijl
de wereld overgaat uit een gesloten toestand.
Zijn aanbeveling komt tien jaar nadat zijn omstreden nationale ID-kaartschema werd
vernietigd.
Via RT: Blair zei op de Virtual CogX-technologieconferentie op dinsdag dat alleen als
burgers gemakkelijk kunnen aantonen dat ze coronavirusvrij zijn, sectoren zoals
internationaal reizen opnieuw kunnen opstarten.
De voormalige premier van de Britse Labour-regering stond erop dat een dergelijk
systeem zou werken naast het track-and-trace-programma van de regering, aangezien
de economie opnieuw wordt opgestart.
“Het is een natuurlijke evolutie van de manier waarop we technologie hoe dan ook gaan
gebruiken om het dagelijkse leven af te handelen, en deze Covid-crisis geeft een extra
reden om dat te doen.”
Het Tony Blair Institute for Global Change, dat een reeks aanbevelingen voor respons
op het coronavirus heeft gedaan aan leiders over de hele wereld, publiceerde dinsdag
een paper waarin werd opgeroepen tot een digitaal gezondheidspaspoort.
Volgens de voorstellen zouden mensen een app voor een digitale portemonnee
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downloaden die is beveiligd met een vingerafdrukscan of gezichtsherkenning. Dit zou
hen toegang geven tot hun persoonlijke gezondheidsgegevens, zoals een test die bewijst
dat ze Covid-19 vrij zijn.
De suggestie komt tien jaar na de beruchte nationale identiteitskaart die is voorgesteld
en geprezen door de regering van New Labour van Blair, maar uiteindelijk in 2010 werd
geschrapt door de coalitieregering van David Cameron, voornamelijk vanwege
bezorgdheid over de burgerrechten.
Misschien in de verwachting dat hij deze keer met dezelfde kritiek te maken zou krijgen,
beweerde Blair dat een digitale vorm van identiteitsbewijs ‘gemakkelijk kan worden
beschermd, zodat u veel van de problemen op het gebied van privacy en toezicht kunt
oplossen die mensen zorgen baren’.
Deze laatste interventie in het debat over burgerlijke vrijheden heeft veel woede
veroorzaakt op sociale media, waarbij sommigen suggereren dat dit ID-schema, zoals
het laatste, waarschijnlijk geldverspilling is en in de prullenbak belandt.
Voormalig leider van de Britse Onafhankelijkheidspartij en lid van het Europees
Parlement, Gerard Batten, suggereerde dat Blair zijn bevelen van eigenaren van grote
bedrijven opnam, woedend: “Zie je hoe dit stuk stront zijn miljoenen verdient aan zijn
globalistische betaalmeesters?”
Zelfs een zelfbenoemde ‘Tony Blair-fan’ sprak zijn afkeuring uit door te zeggen dat een
dergelijk plan, waarbij de burger over de juiste technologie moet beschikken, zou leiden
tot een ‘tweeledige wereld’ of een digitale ID voor de rijken ‘.
Anderen maakten grapjes dat mensen echt niet zo boos zouden moeten worden op
Blair’s voorstel, en drongen erop aan – misschien met een flinke dosis sarcasme – dat
deze ‘goedhartige ziel’ gewoon geeft om ieders gezondheid en er gewoon voor wil zorgen
dat ‘we allemaal veilig en verantwoord bezig zijn. “
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