
Бил Гејтс: Теорије завере о мени су толико глупе и чудне, да чак и њихово понављање им даје кредибилитет
субота, 06 јун 2020 19:45

Оснивач Мајкрософта, милијардер и филантроп Бил Гејтс није желео да коментарише
бројне теорије завера, по којима он жели да искористи пандемију коронавируса да би
пратио људе путем микрочипова. Након изласка САД из СЗО, један од најбогатијих
људи на свету на путу је да постане главни финансијер те организације.

  

  

"Веома је тешко оповргнути те тврдње јер су толико глупе и чудне да чак и њихово
понављање им даје кредибилитет", рекао је Гејтс о бројним теоријама завера које круже
око њега од почетка пандемије коронавируса, преноси РТС.

  

Разне теорије завере које повезују Гејтса са пореклом вируса или тврде да жели да
прати људе уграђујући им микрочипове путем вакцинације против вируса, до краја маја
поменуте су више од милион пута на интернету, наводи аналитичка компанија Зyгнал
Лабс.
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Yahoo News и YouGov су спровели истраживање и утврдили да теорије настављају да
круже друштвеним мрежама, а до краја прошлог месеца чак 28 одсто корисника
веровало је да Гејтс жели да искористи пандемију за остваривање неког од својих
скривених циљева

  

"Никада нисам био укључен у било какав план који укључује микрочипове", рекао је
Гејтс, признајући да су резултати узнемирујући.

  

Ипак, Гејтс, чије се богатство процењује на око 100 милијарди долара, додао је да су
базе података добра идеја када је у питању праћење вакцинације против коронавируса,
али да за тако нешто не треба користити чипове.

  

Теорије око утицаја Гејтса временом су се прошириле, а томе свакако помаже и
чињеница да ће изласком САД из Светске здравствене организације, фондација "Бил и
Мелинда Гејтс" постати највећи донатор СЗО.

  

У протекле две године, фондација Гејтсових донирала је око 530 милиона долара СЗО,
што је око 12 одсто буџета. У истом временском оквиру, САД су дале око 890 милиона
долара.

  

Лоренс Гостин, директор центра за сарадњу СЗО, сматра да би могућност да приватна
фондација постане највећи донор тој организацији могла да буде преображавајућа.

  

(РТС)
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