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среда, 08 јул 2009 02:48

  

Ексклузивно за читаоце НСПМ-а преносимо неке изјаве поводом епидемије свињског
грипа у Србији.

  

Председник Владе је најавио ново задуживање код ММФ-а у још неутврђеном износу.
Очекује да ће износ од хиљаду долара по вирусу бити довољан (за сада).

  

Потпредседник Владе задужен за европске интеграције сматра да ће грип убрзати
пријем Србије у ЕУ и стављање Србије на тзв. Шенгенску листу.

  

Министар за економију је рекао да је грип озбиљна развојна шанса за Србију. Пар дана
након тога је изјавио да се већ назире крај епидемије.

  

Министар за локалну самоуправу је предвидео формирање региона у већем броју него
што има вируса, тако да ће бар неки бити поштеђени епидемије.

  

Министар здравља није дао изјаву јер је био на службеном путу, а потом на одмору.

  

Министар спољних послова тражиће мишљење Међународног суда правде.

  

Министар унутрашњих послова је изјавио да он решење за све проблеме држи у коферу.

  

Министар за рад је предвидео смањење незапослености, због повећања броја
упражњених радних места.
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Министарка правде је пожелела формирање комисије која ће заседати сваких десет
минута. Дневнице ће вратити када је открију и под притиском савести.

  

Министар за културу је обнародовао отварање изложбе посвећене грипу. На њој ће
обавезно бити изложени увеличани модели вируса грипа, као и умрлице жртава. Ова
изложба ће бити постављена и у иностранству.

  

Министар за инфраструктуру је најавио изградњу путева који ће вирусе грипа повезати
са ЕУ.

  

Министар војни је позвао војнике НАТО заражене грипом да се по СОФА споразуму
Србијом возају џипом, да се што више са Србима друже и као и досад љубав им пруже.
Додао је још да је неутралност војна за њега покојна, односно да је војна неутралност
српска њему увек била мрска. И рече још да је за њега НАТО драгоценији него злато.

  

Председник ЈС-а је обавестио јавност да ће из буџета Србије бити издвојена средства
за набавку вируса који ће потом бити изложени у ЗОО врту у Јагодини.

  

Председник ПУПС-а је изјавио да уопште није забринут за пензионере. Пошто су
преживели све мере Владе за побољшање њиховог положаја, ништа им не могу ни куга,
антракс, сида (српски пензионери су кочоперни), а камоли безазлени свињски грип.

  

Потпредседник СРС-а је одлучно нагласио да је за њега битнији распоред седења
посланика његове партије у Скупштини.

  

Председник ДСС-а није дао изјаву јер није био обавештен.

  

Председник НС-а је  рекао да је забринут само због овчијег грипа који преносе
новинари.
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Председник СНС-а је тражио формирање коалиције на локалном нивоу која ће се
борити против епидемије.

  

Председник ЛДП-а се заложио за легализацију грипа.

  

Председник ЛСВ-а је у појави грипа видео још један разлог да се Војводини да пуна
аутономија, која би спречила убудуће овакве догађаје.

  

Неке НВО су најавиле тужбу против новинара који су објавили вест о епидемији у
Србији, због ширења лажних вести и говора мржње.

  

Портпарол Тужилаштва за ратне злочине је рекао да је овај орган већ покренуо истрагу
против тих новинара.

  

И на крају председник државе је обећао да ће се против грипа борити свим
демократским, правним и дипломатским средствима.

  

Свињски, а српски

  

Марти Ахтисари је изјавио да су Срби као народ криви за појаву свињског грипа и
предложио је да Светска здравствена организација ову болест назове „српски грип“.

  

Нобелов комитет је због овог открића предложио да Ахтисари добије Нобелову награду
из области медицинских наука.

  

Америчке и британске обавештајне службе су известиле претпостављене да је због
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открића Мартија Ахтисарија сваки Србин постао биолошко оружје, то јест оружје за
масовно уништење.

  

Владе ових држава су о томе обавестиле светске медије.

  

Медији (најпре они најобјективнији – CNN и BBC) затражили су хитну антивирусну
интервенцију која би спречила ширење српског грипа и стварање хуманитарне
катастрофе на Балкану, у Европи, свету, васиони и шире.

  

НАСА је обавестила председника САД да, сходно ономе што су пренели медији, српски
грип угрожава амерички свемирски програм.

  

Пентагон је предложио постављање антивирусног штита на границама Србије и Русије,
да би се спречило повезивање српског и руског грипа, што би угрозило светску
демократију, а тиме и сав слободни свет. Поред тога упозорили су председника државе
да би настала права катастрофа, уколико се ова два грипа повежу са кубанским и
венецуеланским.

  

Генерални секретар НАТО је изјавио да је ова организација спремна да спроведе
операцију „Милосрдна вакцина“. Додао је на основу искуства да се вирус српског грипа
најбоље уништава изотопима осиромашеног уранијума.

  

Председник Француске је захтевао да се приликом вакцинисања поштеде мостови.

  

Потпредседник САД је изразио наду да вакцинисање неће угрозити америчко – српске
односе који су у успону. Службеницима амбасаде у Србији је наложио да се због
предстојећег вакцинисања врате у домовину. 

  

Главни тужилац суда у Хагу је затражио изручење свих Срба заражених српским
грипом, као и оних здравих, пошто су одговорни по командној одговорности.
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Комесар за проширење ЕУ изразио је високу дозу забринутости због проширења,
односно епидемије српског грипа. Српској власти је предложио да српски грип
примењују једнострано.

  

Високи представник ЕУ је предложио стављање Србије на црну шегенску листу. Због
безбедности је озваничио санитарни кордон између Србије и ЕУ са неограниченим
трајањем, који незванично постоји већ девет година.

  

Сталне чланице СБ УН на предлог САД и Велике Британије су разматрале могућност
размештања посматрачких мисија које би на терену контролисале ширење српског
грипа. Русија је ставила вето. Кина је била уздржана.

  

ОЕБС је донео одлуку да пошаље сопствене посматрачке мисије у Србију. На терену ће
им се прикључити домаће снаге из ЦЕСИД-а, ЛДП-а и Г17+.

  

За шефа свих мисија је именован др Вилијам Минхаузен Вокер, светски познати патолог
и форензичар, члан хуманитарне организације „Гробари без граница“. Као приправник
др Вокера радиће др Хелена Ранта.

  

Премијер Косова је позвао Србе да изађу на изборе, обећавајући сваком бесплатну
вакцину. Остало је нејасно да ли је мислио на увозну, или ону домаћу, мартовску. Такође
је међународној заједници обећао да ће свим Србима извадити и оболеле и здраве
органе, чиме ће спречити ширење заразе.

  

Тим поводом ЕУ је сазвала донаторску конференцију на којој би се прикупила средства
за донацију органа заражених и не заражених Срба, коју ће спровести Влада Косова.

  

Председник Хрватске је затражио хитну акцију чимбеника међународне заједнице због
обране тисућуљетње хрватске неовисности и демокрације од српског вируса.
Истовремено је позвао незаражене Србе да у предстојећој сезони летују на хрватском
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приморју, гарантујући да се не налазе на тајним оптужницама. Ово обећање, као и
промиџбу хрватског туризма, због развијања добросуседских односа, што је један од
увјета за пријем Србије у ЕУ, пренеле су све круговалне постаје у Србији. Касније је
додао да ако туристичка сезона не успе, добродошли су и Срби који су заражени
српским грипом. Ношење кринки је обавезно да би се сачувала свакојака чистота
Хрватске.

  

Политичари из БиХ су затражили укидање РС као грипозне творевине, да би се спречио
нови геноцид, односно грипоцид.

  

Председник РС је изјавио да ће РС развијати специјалне грипозне везе са Србијом.

  

Високи представник је најавио да ће то спречити свим средствима, на основу "бонских
овлашћења".

  

Влада Македоније је одлучила да призна косовски грип као од Србије независан облик
грипа. Истовремено је тражила да свет призна аутохтоност македонског грипа.

  

Грчка Влада је уложила оштар протест македонској, негирајући последњу чињеницу.

  

Председник Црне Горе је изразио забринутост због угрожености црногорске
националне мањине у Србији. Као хуманитарну помоћ и превенцију, угроженим
сународницима послао је три шлепера цигара. Влада ове државе је такође одлучила да
призна косовски грип као независтан облик грипа, који је мутант, што је резултат
експеримента међународне заједнице.

  

Овај мутирани облик грипа је погодио Грузију.

  

Председник Русије је позвао све странце који се боје епидемије српског грипа да дођу
на бесплатно зимовање у Сибир. Тамошње температуре гарантовано уништавају све
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злоћудне вирусе, поготово оне који су узрочник хистерије.
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