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 Пандемија Цовид-19 је тест за свет, а човечанство не успева да се избори са њом због
недостатка вођства и јединства, рекао је у веома емотивном говору генерални директор
Светске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адханом Гебрејесус.

  "Како је тешко за људе да се уједине и боре против заједничког непријатеља који убија
људе без разлике? Зар не умемо да уочимо или идентификујемо заједничког
непријатеља?", упитао је Тедрос на брифингу у Женеви.   

Генерални директор СЗО је истакао да је права опасност за свет недостатак
солидарности, а не коронавирус, и додао да су поделе међу земљама и људима оно што
вирусу даје предност, због чега већ месецима свет држи као таоца.

  

Генерални директор СЗО говорио је о недостатку вођства два дана пошто је председник
САД Доналд Трамп започео формални процес повлачења САД из Светске здравствене
организације. Очекује се да то буде готово следећег јуна.

  

Трамп је често имао на мети СЗО током пандемије Цовид-19, оптужујући ову
међународну организацију да прикрива информације и има претерано блиске односе са
Кином. Званичници СЗО, међутим, тврде да су све информације о коронавирусу
предочавали јавности "што су пре могли".
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"Молим вас, немојте да политизујете овај вирус", рекао је Тедрос у априлу, пошто је
Трамп запретио да ће обуставити америчко финансирање СЗО. Коришћење пандемије
да се прикупе политички поени, само ће резултирати са "више врећа за тела", поручио је
први човек СЗО.

  

Цовид-19 убио је више од 550.000 људи широм света, а број потврђених случајева
премашио је 12 милиона, према последњим подацима Џон Хопкинс универзитета.

  

Када је Тедрос 11. марта прогласио пандемију, око 4.000 људи је већ било умрло, а било
је мање од 120.000 потврђених случајева коронавируса широм света. Но, он је већ тада
упозорио да ће бројеви сигурно расти.

  

Претходних месеци, Тедрос је изнова и изнова позивао земље да се јединствено боре
против пандемије, јер је то светски заједнички циљ – победити болест. Такође је
критиковао владе што нису на време предузеле мере, како би стале на пут ширењу
вируса.

  

"Пријатељи, немојте да погрешите. Највећа претња са којом се сада суочавамо није сам
вирус. Пре је у питању недостатак вођства и солидарности, и на глобалном и на
националним нивоима. То је оно, што сам и раније рекао, над чим мора да се замисли
сваки појединац. Ово је трагедија која је учинила да нам недостају многи наши пријатељи
и због које смо изгубили многе животе. И не можемо да победимо ову пандемију као
подељени свет", поручио је Тедрос у говору у Женеви.

  

Он је додао да вирус "буја када смо разједињени, али посрће када смо јединствени".

  

"Зар не можемо да схватимо да су поделе и јазови између нас предност за вирус?
Мислим да не морам на то да вас подсећам, јер сви знамо да су то основе", поручио је
генерални директор СЗО.
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"Надам се да ће начин на који ћемо се одредити према кризи нашег времена утицати на
све људе у будућности и показати им да је једини начин да се иде напред – да то чинимо
заједнички. То су основе, али и истина коју ће време тестирати", истакао је Тедрос.

  

"Заједништво је решење, осим ако не желимо да дамо предност непријатељу, вирусу,
који држи цео свет као таоца, и то мора да престане", закључио је генерални директор
СЗО.
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