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SIRIANULUI II PLAC TURNATORII – “Comandantul actiunii” Raed Arafat le cere romanilor sa devina
denuntatori: “Daca undeva unde trebuie sa intre numai vaccinati nu se controleaza, orice persoana acolo, cu
simt civic, sa anunte si acest lucru chiar il recomand”. Ca sa ascunda impotenta sa si a Guvernului Citu in a
convinge romanii sa se vaccineze, Arafat da vina pe cei care nu ii recita alegatiile: “Influencerii, persoanele
care vorbesc toata ziua, seara si dimineata, impotriva vaccinului”

Scris de George TARATA | Data: 29.07.2021 11:24

Iar a aparut la interval “comandantul actiunii” Raed Arafat (foto), seful Departamentului pentru Situatii de
Urgenta. Si a facut-o asa cum ne-a obisnuit in ultimele luni, spumegand la adresa celor care nu ii recita
alegatiile si care indraznesc sa contrazica partitura oficiala a Guvernului. Dar nu doar atat, caci Raed Arafat
a avut o iesire dezgustatoare, cel putin din punctul nostru de vedere, indemnand la practicarea turnatoriei
si a denunturilor.
Concret, miercuri, 28 iulie 2021, dupa sedinta de Guvern, intr-o limba romana aproximativa, Raed Arafat le-a
cerut romanilor sa sune la politie si sa anunte daca vor vedea nevaccinati primiti in locuri destinate
vaccinatilor. Evident, Arafat a justificat o asemenea turnatorie prin responsabilitatea civica a fiecarui roman, insa
in realitate astfel de practici nu amintesc decat de vremurile dinainte de 1990 si despre cei care isi turnau in mod
constant vecinii si colegii de serviciu.

Iata declaratia lui Raed Arafat in care incurajeaza turnatoria:
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“In primul rand, organizatorul sa inteleaga foarte clar: el sau cine organizeaza va fi amendat si amenzile nu sunt
mici in aceste conditii. Daca undeva unde clar trebuie sa intre numai vaccinati nu se controleaza, orice
persoana acolo, cu simt civic, poate sa puna mana pe telefon si sa anunte si acest lucru chiar il recomand.
Daca cineva intra intr-o zona in care se stie ca trebuie sa intre numai vaccinat si vede ca nu se controleaza deloc si
nu se intreaba de hartia, de orice dovada ca esti vaccinat, inseamna ca organizatorul incalca regulile si legea si aici
clar se pot sesiza organele de control. Organele de control vin, verifica. Daca gasesc persoane nevaccinate acolo,
care nu pot proba vaccinarea prin sondaj, se poate ca persoana respectiva sa fie amendata conform legii. Deci
acesta este un exemplu pe care vi-l dau, dar aici eu as apela, inainte de control si inainte de orice, la
responsabilitatea fiecaruia dintre noi”.

Dusmanii de clasa
Pe de alta parte, tot intr-o limba romana aproximativa, acelasi personaj Raed Arafat a identificat alti dusmani de
clasa. Este vorba despre cei care nu ii recita alegatiile si indraznesc sa contrazica partitura oficiala a Guvernului.
Astfel, ca sa justifice impotenta sa si a Guvernului in a convinge romanii sa se vaccineze, Arafat da vina
pentru esecul campaniei de vaccinare pe cei care isi pun intrebari legate de vaccinul anti-Covid:
“Acum sunt multe cauze, poate, pentru care populatia nu a venit la vaccinare in numarul care era asteptat. Am
avut o crestere foarte mare la inceput, dupa care am vazut ca populatia a inceput sa fie mai reticenta in a merge la
vaccinare. Poate pentru ca unii au vazut ca numarul a scazut, acum o sa vada ca numarul creste, din pacate.
Poate ca o sa-si schimbe parerea si o sa vina la vaccinare. Deci, aici factorii care duc la asta sunt multipli, nu este
un singur factor, nu este o singura chestie. Nu pot sa spun ca a esuat unul sau a esuat altul. Aici sunt foarte multi
factori care duc la comportamentul populational, inclusiv ce transmit unii, ce transmit altii, influencerii,
persoanele care vorbesc toata ziua, seara si dimineata, impotriva vaccinului, care vin cu fake news-uri si le
raspandesc. Sunt oameni care sunt influentati de acest lucru. Rolul nostru este sa incercam cat mai mult sa le
explicam care este beneficiul pentru ei si care este de fapt realitatea stiintifica si care este realitatea inchipuita de
catre unii si altii, care e indusa prin anumite comentarii care nu sunt bazate pe stiinta.
(…)
Da, explicatiile care s-au dat, din punctul meu de vedere, ma convingeau sa ma vaccinez. Acum, depinde unde las
urechea sa ascult, pe cine, care sunt persoanele pe care vreau sa le ascult si depinde, dupa asta, cum stiu sa ma
informez. Eu stiu sa ma informez, stiu sa intru si sa caut peste tot, pana gasesc informatiile din surse credibile.
Asta este cel mai important, pentru ca in final, domnul prim-ministru, ministrii, noi, persoanele care sunt din
Comitetul de Vaccinare, colegii nostri care lucreaza acolo, toti care vorbim venim cu anumite date. Omul de rand,
daca nu crede in ce spunem, poate sa vada in jurul lui ce se intampla, poate sa vada datele din anumite surse si sa
aiba grija de unde ia aceste date, pentru ca datele trebuie sa fie din surse credibile. Ce inseamna surse credibile?
Surse verificate, surse care isi asuma ce spun, surse care vin si cu cifre si cu tot, ca sa iti demonstreze si
vin cu dovezi la ce spun, pentru ca e foarte usor sa vii si sa spui, sa pui o informatie pe un site fara dovezi,
fara probe, fara nimic si sa arunci: "Am auzit ca asa s-a intamplat" - si cu asta... Daca asa ceva credem
inseamna ca nu mai credem nici ce spune primul ministru, nici ce spune oricine. Adica o sa-i credem pe cei care
incearca sa ne deruteze si care vin cu pareri proprii, care nu au nicio baza stiintifica. Asta e problema. Va
rog”.
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