Isteria gripei aviare

” Cititorii noștri trebuie să știe: primejdia îmbolnăvirii cu gripă aviară este reală ” pentru cei care
mănâncă păsări bolnave fără să ﬁarbă sau să prăjească carnea, sau pentru cei care ating păsări
bolnave sau găinațul acestora și nu se spală, pericolul este real<?xml:namespace preﬁx = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:oﬃce:oﬃce" />
În urmă cu câțiva ani, mass-media românească era preocupată de boala vacii nebune. Nu era post de
televiziune care să nu vorbească despre acest subiect. Telespectatorii aﬂau îngroziți despre diferite transporturi
de conserve cu carne care n-au fost controlate. Faptul că numărul de cazuri de îmbolnăviri cu boala vacii
nebune în România a fost zero nu avea importanță. Suﬂetește ne-am integrat deja în Europa problemele
englezilor sunt și problemele noastre. Anul acesta guvernanții și mass-media au un nou subiect de isterizare a
populației: gripa aviară. În acest context, ziarele vorbesc despre obligația crescă torilor de păsări de a avea
medic veterinar angajat permanent. Asemenea obligație doar marii producă tori o pot respecta. Micilor producă
tori li se va interzice orice comercializare a producției. Dar poate tocmai asta se urmărește eliminarea
concurenței pentru ﬁrmele mari, agreate de Uniunea Europeană . Aceeași veche manipulare cu protecția
consumatorului. Mass-media primește bani din publicitate tot de la marii producă tori, deci e ﬁrească
propaganda mass-media în favoarea acestora. Sunt interese mari la mijloc, bani mulți de câștigat. Când aﬂăm
că șeful Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală a aranjat cumpărarea substanțelor contra gripei aviare de
la ﬁrma ﬁului său apare legitimă întrebarea dacă nu cumva isteria gripei aviare este doar un pretext și mijloc de
manipulare a oamenilor, nu o preocupare sinceră a celor care creează această isterie. Se știe că gripa aviară a
făcut, în întreaga lume, doar câteva zeci de morți (niciunul în România). Sunt alte boli care au pricinuit mult mai

multe victime (chiar și gripa obișnuită, umană). Unul din medicii vâlceni, ieșit afară din sistem înainte de 1989 a
făcut următoarea remarcă : „Există o teorie că ar putea ca un virus de tip uman să se întâlnească cu H5N1 și să
apară un virus cu potențial pandemic. această teorie științiﬁcă este atât de puțin probabilă, la fel cum s-a
anunțat că în 2010 o cometă va lovi planeta Pământ”.
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