Οικολογικοί συλλογισμοί πάνω στον Κορωνοϊό

Ένας πλανήτης ,μια υγεία-συνδεδεμένη μέσω της βιοποικιλότητας:
Από τα δάση, στα αγροκτήματα μας, στο μικροβίωμα του εντέρου μας
της Δρ Βαντάνα Σίβα

Μετάφραση –Απόδοση : Tierra
www.tierra.org.gr

Είμαστε μια Πλανητική Οικογένεια πάνω σε έναν πλανήτη, υγιείς μέσα στην
διαφορετικότητα και την αλληλοσύνδεση μας. Η υγεία του πλανήτη και η υγεία
μας δεν είναι διαχωρισμένες. Όπως ο Dr King μας θυμίζει "είμαστε πιασμένοι σε
ένα αναπόφευκτο δίκτυο αμοιβαιότητας δεμένοι σε ένα ενιαίο ένδυμα
πεπρωμένου. Οτιδήποτε επηρεάζει κάποιον άμεσα, επηρεάζει άλλους έμμεσα."
Συνδεόμαστε παγκοσμίως μέσω της μετάδοσης ασθενειών όπως ο κορονοϊός,
όταν εισβάλουμε στους βιότοπους των υπόλοιπων ειδών μεταχειριζόμενοι φυτά
και ζώα για εμπορικά κέρδη με απληστία, επεκτείνοντας τις μονοκαλλιέργειες. Ή
είναι δυνατό να συνδεόμαστε μέσω της υγείας και της ευζωίας όλων με το να
προστατεύουμε την ποικιλία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, την
ολότητα, την αυτό-οργάνωση(αυτοδημιουργία) όλων των ζωντανών όντων,
συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων. Νέες ασθένειες δημιουργούνται
λόγο της παγκοσμιοποίησης, της βιομηχανοποίησης, της κακής τροφής και του
αγροτικού μοντέλου που εισβάλει στις οικολογικές περιοχές άλλων ειδών,
μεταχειριζόμενο ζώα και φυτά χωρίς σεβασμό για την ολότητα και την υγείας
τους. Η επείγουσα κατάσταση υγείας στην οποία ο κορονοϊός μας ξυπνά
συνδέεται με την επείγουσα κατάσταση του αφανισμού και έκλειψης των ειδών,
καθώς επίσης και με την κρίσιμη κατάσταση του κλίματος.
Όλες αυτές οι κρίσιμες καταστάσεις έχουνε τις ρίζες τους σε μια μηχανιστική,
στρατοκρατική, ανθρωποκεντρική οπτική ,σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι
είναι διαχωρισμένοι και ανώτεροι από τα άλλα όντα τα οποία μπορούν να
κατέχουν, να κακομεταχειρίζονται και να ελέγχουν. Είναι επίσης ριζωμένη σε ένα
οικονομικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στην ψευδαίσθηση της απεριόριστης
ανάπτυξης και της απεριόριστης απληστίας η οποία συστηματικά παραβιάζει
τους πλανητικούς περιορισμούς και την ολότητα των οικοσυστημάτων και των
ειδών. Καθώς τα δάση καταστρέφονται, καθώς οι φάρμες μας γίνονται
βιομηχανοποιημένες μονοκαλλιέργειες για να παράγουν τοξικά διατροφικά
άδεια εμπορεύματα και η δίαιτα μας έχει υποβαθμιστεί μέσα από την
βιομηχανική επεξεργασία με τα συνθετικά χημικά και τη γενετική μηχανική στα
εργαστήρια, συνδεόμαστε μέσα από ασθένειες. Αντί να συνδεόμαστε μέσα από
την βιοποικιλότητα μέσα μας και έξω μας, μέσω μιας συνεχούς υγείας μέσω και
μέσα στη βιοποικιλότητα.

Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΣΗ

Με την επείγουσα κατάσταση υγείας που μας απειλεί από τον κορονοϊό
χρειάζεται να κοιτάξουμε στα συστήματα τα οποία διαδίδουν τις ασθένειες και
τα συστήματα τα οποία δημιουργούν υγεία μέσα από μια ολιστική προσέγγιση.
Μια προσέγγιση των συστημάτων για την υγειονομική περίθαλψη σε περιόδους
της κρίσης του κορονοϊού, δεν θα αφορούσε μόνο τον ιό, αλλά και το πώς
εξελίσσονται οι νέες επιδημίες καθώς εισχωρούμε στις κατοικίες των άλλων
όντων. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις συνυπάρχουσες συνθήκες
νοσηρότητας που σχετίζονται με τις μη μεταδοτικές χρόνιες ασθένειες οι οποίες
εξαπλώνονται λόγω μη βιώσιμων, αντί-φυσικών, ανθυγιεινών βιομηχανικών
συστημάτων διατροφής. Όπως γράψαμε στο μανιφέστο Food for Health της
Διεθνούς Επιτροπής για το μέλλον των Τροφίμων, πρέπει να απορρίψουμε
"πολιτικές και πρακτικές που οδηγούν στην υλική και ηθική υποβάθμιση του
συστήματος τροφίμων, καταστρέφοντας την υγεία μας και θέτοντας σε κίνδυνο
την οικολογική σταθερότητα και την βιογενετική επιβίωση της ζωής του
πλανήτη".
Πρέπει τώρα να αποπαγκοσμιοποιήσουμε το σύστημα τροφίμων που οδηγεί
στην αλλαγή του κλίματος, την εξαφάνιση των ειδών και την συστημική
κατάσταση έκτατης ανάγκης της υγείας. Τα παγκοσμιοποιημένα, βιομηχανικά
συστήματα τροφίμων διαδίδουν ασθένειες. Η εξάπλωση των μονοκαλλιεργειών
διαδίδει ασθένειες. Η αποψίλωση εξαπλώνει τις ασθένειες. Η κατάσταση
έκτατης ανάγκης για την υγεία μας αναγκάζει να αποπαγκοσμιοποιηθούμε.
Μπορούμε να το κάνουμε όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Ας κάνουμε αυτήν
την αποπαγκοσμιοποίηση μόνιμη. Ας κάνουμε μια μετάβαση στην
τοπικοποίηση. Η τοπικοποίηση των γεωργικών και τροφικών συστημάτων της
βιοποικιλότητας, αυξάνει την υγεία και μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα. Η
τοπικοποίηση αφήνει περιθώρια για ευημερία στα ποικίλα είδη, στις
διαφορετικές κουλτούρες και στις διαφορετικές τοπικές οικονομίες. Ο πλούτος
της βιοποικιλότητας στα δάση μας ,στις φάρμες μας ,στα τρόφιμα μας ,στο
μικροβίωμα του εντέρου μας καθιστά τον πλανήτη, τα ποικίλα είδη του,
συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων, υγιέστερο και πιο ανθεκτικό στα
παράσιτα και τις ασθένειες.

Η Γη είναι για όλα τα όντα, Η Προστασία των Δικαιωμάτων της Μητέρας Γης
είναι Υγειονομική Επιταγή: Η εισβολή στα δάση και η παραβίαση της
ακεραιότητας των ειδών είναι ταυτόσημη με την εξάπλωση νέων ασθενειών

Τα τελευταία 50 χρόνια,300 νέοι παθογόνοι παράγοντες έχουν αναδυθεί καθώς
καταστρέφουμε τον βιότοπο των ειδών και τα χειραγωγούμε για το κέρδος.
Σύμφωνα με το ΠΟΥ, ο ιός Ebola μεταδόθηκε από άγρια ζώα σε ανθρώπους," Ο
ιός μεταδίδεται σε ανθρώπους από άγρια ζώα και εξαπλώνεται στον ανθρώπινο
πληθυσμό μέσω της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο". Όπως αναφέρει η
New Internationalist, "Από το 2014-16, μια πρωτοφανής επιδημία Ebola σκότωσε
περισσότερους από 11.000 ανθρώπους στη Δυτική Αφρική. Τώρα οι επιστήμονες
έχουν συνδέσει το ξέσπασμα με την ταχεία αποψίλωση των δασών. "
https://newint.org/features/web-exclusive/2018/04/10/deforestation-ebolaoutbreak
Όπως λέει και ο καθηγητής John E. Fa του Manchester Metropolitan
University,ανώτατος ερευνητικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς Δασικής
Έρευνας (CIFOR), "Οι αναδυόμενες ασθένειες συνδέονται με τις
περιβαλλοντικές αλλοιώσεις που προκαλούνται από τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι
βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερη επαφή με τα ζώα όταν ανοίγετε ένα δάσος…
υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των ζώων, των ιών και των βακτηρίων και αυτό
αλλάζει όταν ένα δάσος ανοίγετε".
Η νόσος των δασών Kyasanur (KFD) είναι ένας εξαιρετικά παθογόνος ιός που
εξαπλώνεται από πιθήκους στους ανθρώπους μέσω τσιμπουριών που έχουν
μολυνθεί από τον ιό, καθώς η αποψίλωση συρρικνώνει τον δασικό οικότοπο των
πιθήκων."Ο ιός KFD είναι παθογόνος παράγοντας που υπήρχε εδώ και πολύ
καιρό στο πλαίσιο ενός εδραιωμένου οικοσυστήματος στην Νότια Kanara.Η
ανθρώπινη τροποποίηση αυτού του οικοσυστήματος μέσω της αποψίλωσης των
δασών προκάλεσε την επιδημική εμφάνιση της νόσου."
https://www.deccanherald.com/state/deforestation-behind-kfd-713955.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3513490/
Ο κορονοιός επίσης προέρχεται από νυχτερίδες. Όπως λέει η Sonia Shah " Όταν
κόβουμε τα δάση που ζουν οι νυχτερίδες, - δεν φεύγουν κι αυτές έτσι απλά,
έρχονται και ζουν στα δέντρα στις αυλές και τα αγροκτήματα μας". Ο καθηγητής
Dennis Carrol του Cornell αναγνωρίζει ότι καθώς εισχωρούμε βαθύτερα σε
οικοζώνες που δεν καταλαμβάναμε πριν, δημιουργούμε τις δυνατότητες
διάδοσης της μόλυνσης.
http://nautil.us/issue/83/intelligence/the-man-who-saw-the-pandemic-coming

Η ασθένεια των "Τρελών Αγελάδων" ή σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των
βοοειδών(BSE) είναι μια μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από
παραμορφωμένες πρωτεΐνες που ονομάζονται «prion» που επηρεάζουν τους
εγκεφάλους των βοοειδών. Οι αγελάδες μολύνθηκαν από την ασθένεια των
Τρελών Αγελάδων, όταν ταΐστηκαν με κρέας νεκρών μολυσμένων αγελάδων.
Όταν το βοδινό κρέας από μολυσμένες αγελάδες καταναλώθηκε από
ανθρώπους, εκδήλωσαν CJD.Τα νοσήματα prion είναι αυτομολυσματικά, δεν
είναι ένας ιός ή ένα βακτήριο. Αυτό φανερώνει ότι όταν τα ζώα
κακομεταχειρίζονται και παραβιάζεται η ακεραιότητα τους και το δικαίωμα στην
υγεία, μπορούν να εμφανιστούν νέες ασθένειες.
https://www.emedicinehealth.com/mad_cow_disease_and_variant_creutzfeldtjakob/article_em.htm
Η αντιβιοτική αντίσταση αυξάνεται στους ανθρώπους λόγω της έντονης χρήσης
χημικών ουσιών στα βιομηχανοποιημένα αγροκτήματα. Οι δείκτες αντιβιοτικής
αντοχής στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς μπορούν επίσης να
συμβάλλουν στην αντοχή στα αντιβιοτικά. Η οριζόντια μεταφορά γονιδίων
μεταξύ των ειδών είναι ένα επιστημονικά γνωστό φαινόμενο. Αυτός είναι κι ο
λόγος για τον οποίο έχουμε Επιστήμη Βιοασφάλειας και τους κανονισμούς για
τη Βιοασφάλεια όπως το πρωτόκολλο της Καρθαγένης στη σύμβαση για την
Βιοποικιλότητα αι τους εθνικούς νόμους για την Βιοασφάλεια.
Οι ασθένειες μεταφέρονται από τα μη ανθρώπινα ζώα στο "ανθρώπινο ζώο",
καθώς καταστρέφουμε τους οικότοπους και τους βιότοπους των άγριων ζώων,
παραβιάζουμε την ακεραιότητα των ειδών καθώς χειριζόμαστε τα ζώα σε
εργοστασιακές εκμεταλλεύσεις και τα φυτά μέσω της γενετικής μηχανικής με
ιϊκούς υποκινητές και δείκτες αντιβιοτικής αντίστασης.H ψευδαίσθηση ότι τα
φυτά και τα ζώα είναι μηχανήματα για την παραγωγή πρώτων υλών που
γίνονται καύσιμα για το σώμα μας, το οποίο επίσης θεωρείται μια μηχανή, έχει
δημιουργήσει το πρότυπο βιομηχανικής γεωργίας και τροφίμων που είναι η ρίζα
της έκρηξης χρόνιων παθήσεων στην εποχή μας.
Ένα τοξικό, βιομηχανοποιημένο, παγκοσμιοποιημένο σύστημα τροφίμων
οδηγεί σε έκρηξη χρόνιων ασθενειών.
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι μη μεταδοτικές χρόνιες ασθένειες εξαπλώνονται
εκθετικά και σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους. Τα τοξικά και βιομηχανικά
συστήματα διατροφής αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τις χρόνιες
ασθένειες.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/these-diseases-kill-many-more-thancoronavirus/articleshow/74670863.cms?utm_source=facebook.com&utm_medium
=social&utm_campaign=TOI&utm_content=om-bm
Σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο ετησίως. Κάθε έκτος
θάνατος στον κόσμο οφείλεται σε καρκίνο.
https://ourworldindata.org/cancer
Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

Ο διαβήτης που είναι μια μεταβολική διαταραχή και συνδέεται με την διατροφή
είναι η 7η κύρια αιτία θανάτου.1,7 εκαταμμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο
λόγω επιπλοκών του διαβήτη που οδηγούν σε τύφλωση, νεφρική ανεπάρκεια,
καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και ακρωτηριασμό των κάτω άκρων.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

Οι κίνδυνοι από μολυσματικές ασθένειες όπως ο ιός Corona αυξάνονται πολλές
φορές σε συνδυασμό με τη συνύπαρξη χρόνιων παθήσεων.
Ο δείκτης θνησιμότητας του ιού Corona είναι 1,6%
Εάν κάποιος έχει καρδιακά προβλήματα, αυξάνεται σε 13,2%
Με τον διαβήτη αυξάνεται στο 9,2%
Με τον καρκίνο είναι 7,6%

Οι κυβερνήσεις όσον αφορά τον καρκίνο πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τον
Παγκόσκιο Οργανισμό Υγείας τόσο σοβαρά όσο έλαβαν την επιδημία του
Κορονοιού.
Το IARC της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταυτοποιήσει την
γλυφοσάτη από την Bayer / Monsanto ως πιθανό καρκινογόνο παράγοντα. Αυτή
η συμβουλή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η εταιρική επίθεση στο IARC
συμβάλλει στην κρίσιμη κατάσταση υγείας. Πρέπει να σταματήσει. Χιλιάδες
περιπτώσεις καρκίνου που σχετίζονται με την γλυφοσάτη έχουν κατατεθεί στα
αμερικανικά δικαστήρια. Στις περιπτώσεις των John Hardeman,Alva και Alberta
Plliod τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί υπέρ των θυμάτων καρκίνου.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να απαγορεύσουν τις χημικές ουσίες που οδηγούν σε
βλάβη. Και πρέπει να κρατήσουν το καρτέλ των δηλητηρίων υπεύθυνο και
υπόλογο για την βλάβη που έχει κάνει. Το ταξίδι μου στην γεωργία ξεκίνησε με
τη γενοκτονία του Μποπάλ, η οποία σκότωσε χιλιάδες, όταν διέρρευσε ένα
φυτοφάρμακο που ανήκε στην Union Carbide. Η Union Carbide είναι τώρα η
Dow, η οποία έχει συγχωνευθεί με τον Dupont. Το Καρτέλ των δηλητηρίων το
οποίο έχει δημιουργήσει τοξικές ασθένειες, προωθώντας την
παγκοσμιοποιημένη γεωργία είναι επίσης η Big Pharma. Μέσα στο καρτέλ που
δημιούργησε τοξικές ασθένειες ,προωθώντας την παγκοσμιοποιημένη
βιομηχανοποιημένη γεωργία είναι επίσης η Big Pharma. Διαδίδουν ασθένεια και
κερδίζουν από αυτήν. Η Bayer είναι μια φαρμακευτική και αγροχημική εταιρεία
που πουλάει τοξικά παρασιτοκτόνα.
Η Syngenta είναι μια εταιρεία τοξικών καθώς η Novartis πουλάει φαρμακευτικά
προϊόντα. Η Big Pharma χρησιμοποιεί την έκτατη ανάγκη υγείας για να
επεκτείνει τις αγορές και τα κέρδη της.

https://readersupportednews.org/news-section2/318-66/61876-big-pharmaprepares-to-profit-from-the-coronavirus

Η προστασία που παρέχουν οι κυβερνήσεις στο Καρτέλ των δηλητηρίων πρέπει
να σταματήσει. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα πρέπει να
συνεργαστούν με πολίτες και κοινότητες για να δημιουργήσουν μια Ελεύθερη
Χημικών Τροφή και Γεωργία, η οποία προάγει την υγεία των ανθρώπων ,με την
ίδια δύναμη με την οποία έχουν αναλάβει δράση για τον Κορονωϊό. Πρέπει να
βγάλουμε τις χημικές ουσίες που έχουν δημιουργήσει μια καταστροφή για την
υγεία από το σύστημα τροφίμων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ακολουθήσουν τις
συμβουλές του ΟΗΕ και του ΠΟΥ για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την
υγεία με τον ίδιο ενθουσιασμό που έχουν δείξει για τον κορονωϊό. To μανιφέστο
του Food For Health συνδέει το υψηλό κόστος των χρόνιων ασθενειών που
έχουν αυξηθεί εκθετικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες της εξάπλωσης των
βιομηχανικών τροφίμων και της παγκοσμιοποιημένης γεωργίας.
Ήδη το 2012,μια μελέτη ποσοτικοποίησε το αντίκτυπο στην υγεία και το κόστος
που σχετίζεται με τη ζημιά που προκλήθηκε από την έκθεση σε 133
φυτοφάρμακα που εφαρμόστηκαν σε 24 ευρωπαϊκές χώρες το 2003,ισοδύναμο
με σχεδόν το 50% της συνολικής μάζας φυτοφαρμάκων που εφαρμόστηκε εκείνο
το έτος.
Μόνο 13 ουσίες, που εφαρμόστηκαν σε 3 κατηγορίες καλλιεργειών (σταφύλια /
αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα, λαχανικά) συνέβαλαν, σύμφωνα με αυτήν την
έρευνα, στο 90% των συνολικών επιπτώσεων στην υγεία λόγω απώλειας
περίπου 2000 ετών ζωής ( τιμωρούμενες για αναπηρία) στην Ευρώπη κάθε
χρόνο, που αντιστοιχεί σε ετήσιο οικονομικό κόστος 78 εκατομμυρίων ευρώ. Το
2012,δημοσιεύθηκε μια έρευνα που αξιολόγησε το κόστος της οξείας
δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα στην πολιτεία Parana της Βραζιλίας
,καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το συνολικό κόστος της οξείας
δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα ανέρχεται σε 149 εκατομμύρια δολάρια κάθε
χρόνο. Δηλαδή για κάθε δολάριο που δαπανάται για την αγορά φυτοφαρμάκων
σε αυτήν την πολιτεία, περίπου 1,28 δολάρια δαπανώνται για το κόστος που
προκύπτει από τις δηλητηριάσεις.
Έχει υπολογιστεί ότι στη δεκαετία το 1990 στις Ηνωμένες Πολιτείες το κόστος
περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας που προέκυψε από τη χρήση
φυτοφαρμάκων ανήλθε σε 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Επομένως,
σε αυτή την χώρα, 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται κάθε χρόνο για
κατανάλωση φυτοφαρμάκων, αυτό σημαίνει ότι για 1 δολάριο που δαπανάται
για την αγορά αυτών των ουσιών ξοδεύονται 2 για εξωτερικές δαπάνες. Μια
μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2005 εκτιμά ότι στις ΗΠΑ το κόστος για χρόνιες
ασθένειες μέσω δηλητηριάσεων από φυτοφάρμακα ανήλθε σε 1,1
δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περίπου το 80% για τον καρκίνο.

Υπολογίσθηκε ότι στις Φιλιππίνες, η μετάβαση από μία σε δύο θεραπείες για την
καλλιέργεια ρυζιού είχε ως αποτέλεσμα περαιτέρω κέρδος 492 πέσος, αλλά
πρόσθετο κόστος υγείας 765 πέσος, με καθαρή απώλεια 273 πέσος. Στην
Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι το εξωτερικό κόστος των φυτοφαρμάκων μπορεί να
κυμαίνεται ετησίως από 18 έως 241 εκατομμύρια δολλάρια. Στη Βραζιλία, μόνο
το κόστος για ζημία στην υγεία των εργαζομένων που απασχολούνται σε
καλλιέργειες φασολιών και αραβοσίτου ανέρχεται στο 25% των κερδών.
Για να βρούμε πιο πρόσφατα δεδομένα και πιο κοντά στην ευρωπαϊκή
πραγματικότητα, μπορούμε να θυμηθούμε μια πρόσφατη εργασία που
πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση του βάρους των ασθενειών και του
κόστους που σχετίζεται με την έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταρακτές στην
Ευρώπη: μια ομάδα εμπειρογνώμων αξιολόγησε με «ισχυρή πιθανότητα»,ότι
κάθε χρόνο στην Ευρώπη 13 εκατομμύρια σημεία IQ χάνονται λόγω
προγεννητικής έκθεσης σε οργανοφωσφορικά και ότι υπάρχουν επιπλέον 59.300
περιπτώσεις διανοητικής αναπηρίας .Δεδομένου ότι έχει εκτιμηθεί ότι κάθε
σημείο IQ που χάνεται λόγω προγεννητικής έκθεσης σε υδράργυρο αξίζει
περίπου 17.000 ευρώ, οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν σύντομα και για
έκθεση στον οργανοφώσφορο.
Οι συνέπειες στην υγεία ενός κακώς προσαρμοσμένου μοντερνισμού που
οφείλονται στα εμπορικά συστήματα τροφίμων, βιώνονται επί του παρόντος με
επιδημικές αναλογίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτός από τον πρόωρο θάνατο
και την παρατεταμένη αναπηρία ,οι ασθένειες που οφείλονται σε διατροφικά
κακές δίαιτες αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν ακριβή υγειονομική
περίθαλψη, κάτι που συχνά δεν είναι οικονομικά προσιτό.
Τα υγειονομικά συστήματα περίθαλψης της κερδοφορίας είναι οι
ευεργετούμενοι των σύγχρονων επιδημιών, προσφέροντας εντατικές υψηλού
κόστους δοκιμές και θεραπείες για διαταραχές υγείας που θα μπορούσαν και θα
έπρεπε να είχαν αποφευχθεί εύκολα μέσω καλής διατροφής και ενός υγιούς
περιβάλλοντος.
Η συγχώνευση της Bayer και της Monsanto,συνεπάγεται ότι οι ίδιες εταιρείες
που πουλάνε τις χημικές ουσίες που προκαλούν ασθένειες πουλάνε επίσης
φαρμακευτικά προϊόντα ως θεραπεία για τις ασθένειες που έχουν προκαλέσει.
Το παγκόσμιο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης λόγω ασθένειας που
σχετίζεται με το σύστημα τροφίμων είναι:
 Παχυσαρκία 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025

 Το συνολικό κόστος μόνο του διαβήτη το 2015 εκτιμήθηκε σε 1,31
τρισεκατομμύρια Αμερικάνικα δολάρια. Στην Ιταλία, κάθε ασθενής που
πάσχει από διαβήτη κοστίζει σήμερα 2859 ευρώ ετησίως στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας και οι θεραπείες που σχετίζονται με τον διαβήτη
κοστίζουν στο Ιταλικό Εθνικό Σύστημα Υγείας περίπου το 9% του
προϋπολογισμού ή περίπου 8,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Αφρική, 35
εκατομμύρια άνθρωποι - διπλάσιος αριθμός σήμερα - θα προσβληθούν
από διαβήτη τα επόμενα 20 χρόνια. Μέχρι το 2030 ο διαβήτης θα
κοστίσει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια
 Μολύνσεις λόγω AMR(μικροβιακή αντοχή),1 τρισεκατομμύριο δολάρια
εώς το 2050
 Ο καρκίνος 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια
 Το κόστος έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες μόνο στην Ευρώπη
είναι 209 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως · το κόστος έκθεσης σε
ενδοκρινικούς διαταράκτες στις ΗΠΑ είναι 340 δισεκατομμύρια δολάρια
 Νέα έρευνα διαπιστώνει ότι το ετήσιο κόστος του αυτισμού έχει
υπερδιπλασιαστεί στα 126 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.Ο αυτισμός
έφτασε τα 34 δισεκατομμύρια λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το
πιο δαπανηρό πρόβλημα υγείας.
 Η αυξανόμενη υπογονιμότητα οδήγησε σε μια νέα βιομηχανία
γονιμότητας που θα κοστίσει 21 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2020.
Και είναι ο πλανήτης και οι άνθρωποι που φέρουν το βάρος της ασθένειας.
Η ΥΓΕΙΑ είναι Δικαίωμα, οι Κανονισμοί είναι θέμα Ζωής και Θανάτου: Ενίσχυση
των κανονισμών της Βιοασφάλειας και της Υγείας, τήρηση της Αρχής της
Πρόληψης και η διασφάλιση της εταιρικής ευθύνης είναι καθήκον της
κυβέρνησης.
Όπως δείχνει η τρέχουσα κρίση, οι κανονισμοί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
Και η αρχή της πρόληψης είναι πιο ζωτική από ποτέ. Δεν πρέπει να
εγκαταλειφθεί με τον ψευδή ισχυρισμό ότι «ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος
εχθρός μας» και κάθε χειρισμός των ζωντανών οργανισμών να πρέπει να βγει
στο περιβάλλον με ελάχιστες ή καθόλου δοκιμές.
http://www.navdanya.org/site/latest-news-at-navdanya/703-ag-onerecolonoisation-of-agriculture

Υπάρχει μια προσπάθεια να υπονομευθεί η αρχή της προφύλαξης μέσω
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, όπως οι λεγόμενες «μικρές-συμφωνίες» των
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τους εμπορικούς
διαπραγματευτές των ΗΠΑ, την υπουργό Γεωργίας Sonny Perdue και τα
Αμερικανικά γεωργικά συμφέροντα, η αρχή της προφύλαξης πρέπει να αρθεί,
και τώρα είναι η ώρα να επιτευχθεί τελικά, μέσω της εμπορικής συμφωνίας των
ΗΠΑ-ΕΕ. Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις της
βιοασφάλειας και της ασφάλειας τροφίμων δεν επηρεάζονται από την
βιομηχανία η οποία ωφελείται από το χειρισμό ζωντανών οργανισμών και
αποκρύπτει τα επιστημονικά στοιχεία βλάβης. Τα αποδεικτικά στοιχεία μια
τέτοιας χειραγώγησης της έρευνας και της επίθεσης σε επιστήμονες και στην
επιστήμη από την βιομηχανία παρουσιάστηκαν στο Monsanto Tribunal and
People’s Assembly στη Χάγη το 2016.
https://peoplesassembly.net
Η βλάβη που προκαλείται στην υγεία των ανθρώπων από την χειραγώγηση της
έρευνας από τις εταιρείες είναι πλέον αποδεδειγμένη.
https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/15/eu-report-on-weedkillersafety-copied-text-from-monsanto-study
Πρέπει να ενισχύσουμε την ανεξάρτητη έρευνα για τη Βιοασφάλεια ,την
Ασφάλεια των Τροφίμων, την Υγιεινή Ασφάλεια, την επιδημιολογία και την
οικολογία της υγείας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενισχύσουν αμέσως τη ρύθμιση
της βιοασφάλειας και της υγείας. Η παγκόσμια προσπάθεια απορύθμισης των
κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιοασφάλεια πρέπει να
σταματήσει. Η επεξεργασία γονιδίων έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις και οι νέοι
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί που βασίζονται στην επεξεργασία
γονιδίων χρειάζεται να επισημανθούν ως γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
επειδή το γονιδίωμα έχει τροποποιηθεί και πρέπει να εκτιμήσουμε και να
γνωρίζουμε τον αντίκτυπο στην υγεία σε γενετικό επίπεδο. Πρέπει να
σταματήσουν οι νέες απόπειρες γονιδιακών οδηγιών για γενετικό χειρισμό
οργανισμών ώστε να τους οδηγήσουν σε εξαφάνιση για να αποτραπούν
εγκλήματα ενάντια στην φύση και να μην δημιουργηθούν νέες άγνωστες
ασθένειες μέσω ακούσιων επιπτώσεων. Με τον κορονοϊό οι κυβερνήσεις
δείχνουν ότι μπορούν να αναλάβουν δράση για την προστασία της υγείας των
ανθρώπων, οπότε έχουν θέληση. Ήρθε η ώρα να λάβουν όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να σταματήσουν όλες οι δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την
υγεία μας, διακυβεύοντας τις μεταβολικές διαδικασίες που ρυθμίζουν την υγεία
μας. Τα ίδια συστήματα προκαλούν επίσης βλάβη στη βιοποικιλότητα του
πλανήτη, η αυτορυθμιζόμενη ικανότητα της Γης που οδηγεί σε κλιματική
καταστροφή.

Η κρίση του κορονοϊού και η αντίδραση στην κρίση πρέπει να γίνουν το έδαφος
για τη διακοπή διαδικασιών που εκφυλίζουν την υγεία μας και την υγεία του
πλανήτη και να ξεκινήσουν την διαδικασίες που αναγεννούν και τα δύο.
Γνωρίζουμε ότι η βιομηχανική γεωργία και τα βιομηχανοποιημένα,
παγκοσμιοποιημένα συστήματα τροφίμων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα
και τοξικές χημικές ουσίες που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα συμβάλλουν
στην εξαφάνιση των ειδών, την κλιματική αλλαγή και στην καταστροφή μέσω
χρόνιων ασθενειών.
Γνωρίζουμε ότι η αναγεννητική βιολογική γεωργία με βάση τη βιοποικιλότητα
μπορεί να αντιμετωπίσει και τις τρεις κρίσεις. Είναι καιρός οι κυβερνήσεις να
σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους φόρους μας για να επιδοτούν και να
προωθούν ένα σύστημα τροφίμων που κάνει τον πλανήτη και τους ανθρώπους
να αρρωσταίνουν.
Οι εταιρείες πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες για τις βλάβες που έχουν κάνει
και να αποτραπούν από το να συνεχίσουν να είναι ελεύθερες να κάνουν
περισσότερο κακό υπονομεύοντας την ανεξάρτητη επιστήμη και έρευνα, η
οποία είναι η μόνη πηγή πραγματικής γνώσης της βλάβης στην υγεία.
Η κρίση δίνει επίσης στους ανθρώπους την ευκαιρία να δουν πώς οι εταιρείες
έχουν υπονομεύσει την υγεία μας. Η εταιρική υπευθυνότητα είναι επιτακτική
για την υγεία και η αύξηση της δημοκρατίας, της βιοποικιλότητας, των υγιεινών
συστημάτων διατροφής θα επιτρέψει την άνθηση της ποικιλίας των συστημάτων
γνώσης η οποία έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη επιβίωσης. Η κατάσταση
έκτακτης ανάγκης για την υγεία έχει δείξει ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι
θεμελιώδες δικαίωμα, η υγεία είναι κοινό και δημόσιο αγαθό και η κυβέρνηση
έχει καθήκον να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο η ιδιωτικοποίηση και η εταιρική σχέση της υγείας πρέπει να σταματήσουν
και τα δημόσια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να προστατευτούν
και να ενισχυθούν εκεί που υπάρχουν και να δημιουργηθούν εκεί που δεν
υπάρχουν.
Επαναφέροντας την Επιστήμης της ζωής και της υγιεινής διαβίωσης:
Αποαποικισμός των συστημάτων γνώσης και των συστημάτων υγείας:
Η πορεία προς έναν υγιή πλανήτη και υγιείς ανθρώπους είναι σαφής.
Η οικονομία που βασίζεται σε απεριόριστη ανάπτυξη οδηγεί σε απεριόριστη
όρεξη να αποικίσει τη γη και τα δάση, καταστρέφοντας τους βιότοπους άλλων
ειδών και των αυτόχθονων ανθρώπων. Ο Αμαζόνιος καίγεται λόγω των γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών για ζωοτροφές. Τα τροπικά δάση της Ινδονησίας
καταστρέφονται για το φοινικέλαιο. Η ασθένεια δημιουργείται από την
απεριόριστη ζήτηση πόρων για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που
βασίζεται στην απεριόριστη ανάπτυξη. Μια οικονομία απληστίας παραβιάζει τα
Δικαιώματα της Μητέρας Γης και την ακεραιότητα της διαφορετικής ύπαρξης
που είναι η βάση για μια Κοινή Υγεία.

Η υγεία για όλους ξεκινά και βασίζεται επίσης στην προστασία της γης, των
οικολογικών της διαδικασιών, του οικολογικού χώρου και της οικολογικής
ακεραιότητας της ζωής στη γη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.
Χρειάζεται να αλλάξουμε από ένα μηχανιστικό, στρατιωτικοποιημένο μοντέλο
γεωργίας που βασίζεται σε πολεμικές χημικές ουσίες στην Αναγεννητική
Αγροοικολογία, μια γεωργία για τη βιοποικιλότητα που βασίζεται στη ζωή και να
εργαστούμε με μια ζωντανή φύση, χωρίς να κηρύξουμε πόλεμο ενάντια στη γη
και τα διαφορετικά είδη της. Κεντρικό στοιχείο μιας ζωντανής γεωργίας είναι η
φροντίδα και η ευγνωμοσύνη, το να δίνεις πίσω κάτι στην γη, ο νόμος της
επιστροφής ή νόμος της δωρεάς, δημιουργώντας κυκλικές οικονομίες που
θεραπεύουν την γη και τα σώματα μας. Τα γηγενή συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης έχουν ποινικοποιηθεί από τον αποικισμό και τη φαρμακευτική
βιομηχανία.
Πρέπει να αλλάξουμε από ένα αναγωγικό, μηχανιστικό, στρατοκρατικό
παράδειγμα που βασίζεται στον διαχωρισμό και τον αποικισμό της γης, των
άλλων ειδών και των σωμάτων μας και που έχει συμβάλει στην κρίση της υγείας
σε συστήματα όπως η Αγιουρβέδα, η επιστήμη της ζωής, που αναγνωρίζουν ότι
είμαστε μέρος του ζωντανού ιστού της γης, τα σώματά μας είναι σύνθετα αυτοοργανωμένα συστήματα διαβίωσης, που έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε
υγιείς ή άρρωστοι ανάλογα με το περιβάλλον μας και την τροφή που
μεγαλώνουμε και τρώμε. Η υγεία εξαρτάται από την υγιεινή διατροφή (Annam
Sarva Aushadhi - Το καλό φαγητό είναι το φάρμακο για όλες τις ασθένειες). Ένα
υγιές έντερο είναι ένα οικοσύστημα και αποτελεί τη βάση της υγείας. Η υγεία
είναι αρμονία και ισορροπία. (Annam:Food and Health,Navdanya).

Τα γηγενή συστήματα υγείας και τα συστήματα γνώσης που βασίζονται στην
αλληλοσύνδεση χρειάζεται να αναγνωρισθούν και να ανανεωθούν στις
περιόδους έκτατης ανάγκης που αντιμετωπίζουμε. Υγεία είναι μια συνέχεια από
το έδαφος, στα φυτά έως το μικροβίωμα του εντέρου μας.
Η βιομηχανική παγκοσμιοποιημένη γεωργία είναι ένα σύστημα δημιουργίας
πείνας και ασθενειών. Έχει εξαπλώσει ασθένειες που σχετίζονται με τοξικά και
καταστρέφει τις μικρές εκμεταλλεύσεις που μας τροφοδοτούν παγιδεύοντας
τους αγρότες στο χρέος και οδηγώντας τους σε αυτοκτονία. Η ασθένεια που
δημιουργείται από το ανθυγιεινό σύστημα διατροφής επιδοτείται από τους
φόρους μας, πρώτα παρέχοντας επιδοτήσεις για παραγωγή και διανομή και στη
συνέχεια κάνοντας τους ανθρώπους να πληρώνουν για το υψηλό κόστος της
υγειονομικής περίθαλψης .Εάν προσθέσουμε τις επιδοτήσεις και τις
παράπλευρες επιπτώσεις στην υγεία που προξενούν τα βιομηχανικά,
παγκοσμιοποιημένα συστήματα τροφίμων ,συνειδητοποιούμε ότι ούτε ο
πλανήτης ούτε οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να φέρουν την πληγή αυτής
της ασθένειας που προκαλείται από το βιομηχανοποιημένο παγκοσμιοποιημένο
σύστημα τροφίμων.

Η οικολογική γεωργία χωρίς χημικά πρέπει να είναι μέρος της ανανέωσης της
δημόσιας υγείας. Σε αντίθεση με τις βιομηχανοποιημένα αγροκτήματα, οι μικρές
φάρμες φροντίζουν την υγεία των ανθρώπων, ειδικά όταν είναι απαλλαγμένες
από χημικά, είναι βιολογικές και με βιοποικιλότητα. Πρέπει να κατευθύνουμε
όλη τη δημόσια χρηματοδότηση για να υποστηρίξουμε τις αγροοικολογικές
εκμεταλλεύσεις και τις τοπικές οικονομίες ως συστήματα υγείας. Μέσω της
βιοποικιλότητας και της οργανικής ύλης στο έδαφος, παράγουμε περισσότερη
τροφή ανά στρέμμα ,τα φυτά μας είναι πιο υγιή και πιο ανθεκτικά σε ασθένειες
και παράσιτα. Η επιστροφή της οργανικής ύλης στο έδαφος θεραπεύει επίσης
τον σπασμένο κύκλο άνθρακα και αζώτου που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή .Η
θεραπεία του πλανήτη και η επούλωση του σώματος μας είναι
αλληλοσυνδεόμενες.
Χρειαζόμαστε εντατικοποίηση της βιοποικιλότητας και ανασυγκρότηση των
αγροκτημάτων μας, όχι εντατικοποίηση χημικών και κεφαλαίων. Η
βιοποικιλότητα δημιουργεί πολιτισμούς και οικονομίες φροντίδας,
συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για την υγεία της γης και των ανθρώπων.
Όσο περισσότερο διατηρούμε τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη, τόσο
περισσότερο προστατεύουμε τον οικολογικό χώρο για τη διατήρηση
διαφορετικών ειδών και προστατεύουμε την ακεραιότητα τους ώστε να
εξελιχθούν με ελευθερία και ευελιξία. Όλα τα είδη έχουν το δικαίωμα τους στον
οικολογικό χώρο καθώς και την ελευθερία να εξελιχθούν. Όλοι οι άνθρωποι ως
μέρος της γης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε τροφές χωρίς χημικές ουσίες.
Πρέπει να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα των δασών, των αγροκτημάτων
μας, της τροφής μας για να αυξήσουμε τη βιοποικιλότητα του εντέρου μας που
είναι η πραγματική πηγή υγείας. Οι φυτείες δεν είναι δάση και η ανάπτυξη
εμπορικών φυτειών με μονοκαλλιέργειας δέντρων ή γενετικά τροποποιημένης
σόγιας είναι απειλή για διαφορετικά είδη , τους διαφορετικούς πολιτισμούς και
τη δική μας υγεία. Τα βιολογικά συστήματα με βιοποικιλότητα, είναι ωφέλιμο να
καταστούν κεντρικά στις λύσεις δημόσιας υγείας για την κατάσταση έκτατης
ανάγκης στην υγεία που παρατηρούμε. Η βιοποικιλότητα του Νου πρέπει να
αντικαταστήσει την μονοκαλλιέργεια του μηχανιστικού νου ο οποίος βλέπει την
ποικιλία της ζωής ως εχθρό για εξόντωση.
Ο χαιρετισμός της Ινδίας "Namaste" έχει γίνει παγκόσμιος σε εποχές του ιού της
κορώνας. Η σημασία του Namaste δεν είναι ο διαχωρισμός αλλά μια βαθύτερη
ενότητα που μας συνδέει όλους. Ο Namaste σημαίνει «υποκλίνομαι στο θεϊκό
μέσα σου». Δηλώνει μια αλληλοσύνδεση ότι είμαστε μέρος ενός ιερού
σύμπαντος όπου όλα διαπερνούνται από το θεϊκό προς όφελος όλων και τον
αποκλεισμό κανενός. Αυτή είναι η σύνδεση της ενότητας,μιας ενότητας που
πρέπει να καλλιεργήσουμε σε αυτές τις εποχές όπου ένας μικρός ιός μας έχει
συνδέσει σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω ασθενειών και πανικού.

Ας μην γίνει η κοινωνική απομόνωση που απαιτείται σε μια κατάσταση έκτατης
ανάγκης για την υγεία ως μόνιμο μοτίβο διαχωρισμού, καταστρέφοντας την
κοινότητα και την κοινωνική συνοχή.
Ας μην κλείσουμε τις τοπικές αγορές ώστε οι αγορές αγροτών να κλείσουν
μόνιμα δημιουργώντας ένα μέλλον της γεωργίας χωρίς αγρότες στο όραμα
Bayer/Monsanto και κάλπικα τρόφιμα που καταστρέφουν την υγεία μας ενώ οι
δισεκατομμυριούχοι εξάγουν κέρδη από το νόμισμα της ζωής.
https://theecologist.org/2020/jan/24/rewilding-food-rewilding-farming
Το μέλλον εξαρτάται από την ενότητα μας ως ανθρωπότητα σε έναν πλανήτη
που συνδέεται μέσω της βιοποικιλότητας και της υγείας. Ας μην παγιωθούν οι
προειδοποιήσεις του σήμερα σε ένα μόνιμο κλίμα φόβου και απομόνωσης.
Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και τη γη στην πλούσια ποικιλομορφία και την
αυτοοργάνωση μας για να δημιουργήσουμε ανθεκτικότητα σε περιόδους
έκτακτης ανάγκης και να αναζωογονήσουμε την υγεία και την ευημερία στον
μετα-κορονοϊού κόσμο.
Η κρίση του κορονοϊού δημιουργεί μια νέα ευκαιρία για να αλλάξει το μοντέλο
από τη μηχανιστική, βιομηχανική εποχή του διαχωρισμού, της κυριαρχίας, της
απληστίας και της ασθένειας, στην εποχή της Γαίας, ενός πλανητικού πολιτισμού
που βασίζεται σε πλανητική συνείδηση ότι είμαστε μια γήινη οικογένεια. Ότι η
υγεία μας είναι Μία Υγεία που βασίζεται στην οικολογική διασύνδεση, την
ποικιλομορφία, την αναγέννηση, την αρμονία.
https://www.amazon.in/Oneness-VS-Kartikey-Shiva-Vandana/dp/9385606182

