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quem vacina crianças
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Otrabalhodasnove mulheresera
deitarumagota salvadorana
bocadas crianças Assim fun
cionaavacina Sabin contraapólioMas forammortas a tiro
naNigéria acusadas de estar ao serviço do
Ocidente contrao islão Omesmoaconte
cera há semanas no Paquistão E pouco
antes noAfeganistão comostalibãsaper
seguiremumaestudante que eravoluntá
ria no combate a esta doença sem cura
quedeixa os corpos atrofiados Anisamor
reu a 5 de dezembro comseis balas no es
tômago Tinhajá sobrevivido aumataque

Tambémtinhamnomeestasnigerianas
assassinadas ao fim de quatro dias de
campanha devacinação na região de Ka
no noNorte daNigéria Asuamissão era
parte do combate global para erradicar o
vírus dapólio quepersiste em trêspaíses
Alémdamaispopulosadas nações africa
nas meio islâmicameio cristã estão em
causa dois paísesmuçulmanos daÁsia

Masse os ataquescontraos trabalhado
res humanitários não pararem não são
apenas ascrianças desse trio desafortuna
do a ficar em risco O vírus não respeita
fronteiras e pode a qualquer momento
anular os progressos conseguidos graças
à cooperação entre aUNICEE os rotários
a Fundação Gates e tambémmuitos go
vernos incluindode paísesmuçulmanos

Das campanhas devacinação contra a
pólio amais espetacular terá sido aliás na
islâmica Somália país emguerra civil há

duas décadas masonde as facõesacorda
vam esporádicos cessar fogos para queas
equipas médicas pudessem teracesso às
crianças Êxito que servepara relembrar
aos críticos dasNaçõesUnidasdequepa
ra lá das bizantinices do Conselho de Se

gurançaháum trabalho heróico feito por
agênciascomoaUNICEFeaOMS

Mas é emnomedo islão que fanáticos
da guerra santa disparam contra quem
distribui avacina contra a pólio No Pa
quistão enoAfeganistão dãopelo nomede
talibãs naNigériapelo deBokoHaram ou
os quequerem proibir aocidentalização
na língua haúça Os primeiros impedem
tambémasmeninas de ir à escola os se
gundosatacamigrejas E nasuapropagan
da acusamquemdistribui as gotas mila
grosasde tentaresterilizarosmuçulmanos
ouaté infetá los comoHIV Depoucova
lemos apelosdamaioriados imãsou ade
cisão nigeriana de só importarvacinas fa
bricadas naIndonésia umpaís islâmico
Argumentos contra os vacinadores só

existemdois ummédico outro político a
Sabin infetará uma em 2 5 milhões de
crianças recetoras mas a alternativa é a
Salk mais cara e que temde ser injetada
inadmissível é a campanhadevacinação
contra a hepatite B inventada pelaCIA
para capturar Ben Laden e que alimenta
hoje teoriasdaconspiraçãonoPaquistão

AÍndia foi o último país a livrar se da
pólio hádois anos AEuropa erradicoua
doença em 1998 E Portugal não conhece
casoshá27 anos Se pensarmosque então
havia 125 paísesatingidose350mil infeta
dos poranocontramenosdemil em2012
é quaseummilagre o que se conseguiu

Não é tolerável queumaminoriade ex
tremistas ponha em causa o sucesso de
umabatalhaque deveorgulharahumani
dade Eosprimeirosahorrorizar setêmde
serosprópriosmuçulmanos Asmulheres
mortas emKano seriamdos seus as crian
ças queficaramporvacinar também
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