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Człowiek w centrum największego światowego 
dylematu, popadł w konflikt interesów.  

Dlaczego media o tym nie informują? 
Shelby Talcott

Social media rozszarpywane przez cenzurę i pieniądze 
Janusz Grobicki

Jeden z kluczowych członków zespołu śledczego Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), badającego źródło pochodze-
nia wirusa COVID-19, legitymuje się bardzo bogatą historią. 
Wynika z niej, że może on mieć interes w ustaleniu, jakoby 
wirus nie wyciekł z chińskiego laboratorium. Zadziwia, że 
media prawie nie poruszają tego tematu.Wiele doniesień na 
temat ostatniej wizyty ekipy WHO w Wuhan, w niewielkim 
stopniu opisywało dr. Petera Daszaka – jedynego obywatela 
USA w tym zespole. Daszak ma długą historię kontaktów fi-
nansowych z Wuhan Institute of Virology (WIV). Świadczą 
o tym wcześniejsze raporty. Na początku 2020 roku, zorga-
nizował on nawet kampanię PR, aby przedstawić hipotezę 
przecieku z laboratorium jako „spisek”. Celem miało być 
odsunięcie laboratorium i Pekinu od ewentualnej odpowie-
dzialności.

Zespół dochodzeniowy WHO zakończył niedawno swoją 
misję. W oświadczeniu podsumowującym jego pracę stwier-

Pod koniec ubiegłego roku ponad 21,5 mln Polaków było 
użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook. To 
aż 57,2% całej populacji. Prawie każdy internauta korzysta 
codziennie z popularnej przeglądarki Google.

Równy dostęp do mediów to poważny problem społecz-
ny o globalnym zasięgu. Już od dawna podlega on ograni-
czeniom nie tylko wprowadzanym przez ich właścicieli, ale 
także przez władze w wielu krajach. Na przykład w czasie 
ostatniej kampanii wyborczej w Ugandzie, na polecenie 
ubiegającego się o reelekcję prezydenta tego kraju – w ogó-
le wyłączono Internet. Była to odpowiedź na zdominowa-
nie serwisów społecznościowych przekazami generowany-
mi przez obóz promujący opozycyjnego kandydata.

Skoro prezydent tego kraju nie mógł oddziaływać na 
politykę Facebooka, znalazł sposób na odcięcie mediów 
społecznościowych od wpływu na wyniki nadchodzą-
cych wyborów. Jak się okazuje, to drastyczne narzędzie 
cenzury i zamykania ust przeciwnikom politycznych, zo-
stało już wcześniej przetestowane w okresie tzw. „Arab-
skiej Wiosny”. Sprawujący wówczas władzę nad Egiptem 

dzono, że jest mało prawdopodobne, aby wirus pochodził z 
laboratorium. Jednak po kilku godzinach, treść oświadczenia 
została zmieniona. Nim do tego doszło, opublikowano już 
dziesiątki prochińskich nagłówków, w których powtarzano ko-
rzystną dla Pekinu narrację.

Prasa szeroko relacjonowała ustalenia komisji WHO, a takie 
wydawnictwa, jak The New York Times ogłosiły, że „Po misji 
WHO w Wuhan, Chiny odniosły zwycięstwo w dziedzinie pu-
blic relations”.

NBC też donosiła o sensacyjnych ustaleniach WHO i 
cytowała „chińskich naukowców pracujących w laborato-
rium”. Byli oni przedstawiani, jako ci którzy odrzucili teo-
rię, że wirus wyciekł z tego laboratorium. Business Insider 
napisał, że eksperci WHO byli tak pewni swoich ustaleń, 
odnośnie teorii dotyczącej wycieku z laboratorium, że bez 
trudu przyszłoby im odrzucenie tej „hipotezy”. 
– część dalsza na str 3

Separatyzm: 
Katolicy 

zabierają głos
Jean-Marie Guénois

Sekularyzm, prawo bioetycz-
ne… Francuska Akademia 
Katolicka zamierza wpłynąć 
na debatę publiczną.

Jest to niewątpliwie naj-
młodsza akademia we Fran-
cji, ale nie najmniej aktyw-
na. Utworzona w 2008 roku 
Katolicka Akademia Fran-
cuska, dyskretnie skupia 
wszystkich uczonych świata 
katolickiego oraz intelektu-
alistów, reprezentujących 
różne dziedziny wiedzy. 
Większość z nich to ludzie 
świeccy, a zakonnicy stano-
wią niewielką mniejszość. 
Są wśród nich: filozofowie 
Chantal Delsol i Pierre Ma-
nent, pisarz Alain Virconde-
let i prawnik Dominique de 
la Garanderie.

Organizacja ta regularnie 
publikuje obszerne opraco-
wania na poziomie akade-
mickim, ale obecnie wkra-
cza na nowe tory i publikuje 
oświadczenia dotyczące naj-
ważniejszych kwestii spo-
łecznych. Na przykład w jed-
nym z ostatnich wydań Le 
Figaro Vox, opublikowano 
obszerny artykuł na temat 
projektu ustawy dotyczącej 
„poszanowania zasad repu-
blikańskich”.

Akademia obawia się, że 
„spokojne stosunki, jakie pa-
nują dziś między Republiką a 
sektami”, zostaną zastąpione 
„nieufnością i podejrzliwo-
ścią”. Wraz z tą „radykalną 
zmianą”, o której mówi się 
w następujący sposób: „Zro-
zumiawszy religię, której 
nie zna, prawodawca zrywa 
z tradycyjną polityką. Pod 
pretekstem walki z „komuni-
taryzmem”, który przeniknął 
do islamu, optuje się za przy-
jęciem całej gamy środków 
represyjnych. Wymierzone 
są one we wszystkie religie. 
Poważnie ograniczają wol-
ność zrzeszania się i wolność 
wyznania, jednak nie osiąga-
jąc założonego celu.”.

Ostrzeżenie to powtarza 
się w ostatnich tygodniach, 
w podobnych wypowie-
dziach przedstawicieli kilku 
wyznań. Wśród nich są gło-
sy protestantów i katolików. 
Znany ze swej powściągliwo-
ści w debatach publicznych 
– Biskup Éric de Moulins-
-Beaufort, przewodniczą-
cy Konferencji Episkopa-
tu Francji – powiedział, że 
pragnie przejść „od reżimu 
zaufania do reżimu nieufno-
ści”.

Ożywienie 
w Hiszpanii 

nastąpi dopiero 
latem 

Raquel Villaécija

Sektor turystyczny po-
twierdza swoje najgorsze 
prognozy. W 2020 roku 
obroty zmniejszyły się o 
106 mld euro (spadek o 
prawie 70% w porównaniu 
z rokiem 2019. Oznacza 
to, że turystyka przestała 
już być motorem hiszpań-
skiej gospodarki. Udział 
tego sektora w PKB spadł 
z 12,4% do 4,3% – czyli o 
jedną trzecią – do pozio-
mu sprzed 20 lat.

Prognoza na ten rok, 
także nie jest zbyt optymi-
styczna. Z powodu ograni-
czeń mobilności ludności, 
aż 85% popytu pozostaje 
wciąż zablokowane. Dla-
tego w całym pierwszym 
kwartale spodziewany jest 
spadek sprzedaży o 80% 
(około 60 mld euro). 

Taką perspektywę na-
kreśla Exceltur, stowarzy-
szenie skupiające główne 
firmy sektora turystycz-
nego. Przewiduje ono 
ożywienie gospodarcze 
dopiero na sezon letni i 
postuluje, że aby uratować 
część działalności w tym 
roku, trzeba przyspieszyć 
proces szczepień. Dodat-
kowo, aby wesprzeć sek-
tor i uniknąć bankructwa 
wielu firm, należy, także 
zapewnić plan pomocy 
bezpośredniej w wysoko-
ści 5 mld euro, 

Podbój zagranicznych 
rynków z pomocą 

państwa 

NowyŚwiat24.pl

Czasy powszechnego prze-
świadczenia, że kapitał 
nie ma narodowości, na-
leżą już do zamierzchłej 
przeszłości. Każde cywi-
lizowane państwo stara 
się stwarzać mechanizmy 
wsparcia – finansowego, 
prawnego czy też organi-
zacyjnego – które pomaga-
ją rodzimemu kapitałowi 
zaistnieć na rynku świato-
wym. To przejaw patrioty-
zmu na miarę XXI stulecia, 
efektem tych działań jest 
bowiem nie tylko budowa 
marki danego kraju na are-
nie światowej, ale również 
dynamizowanie rozwoju 
gospodarczego. 
Charles de Gaulle, legen-
darny prezydent Repu-
bliki Francuskiej, zwykł 
poruszać się autami mar-

i Tunezją, aby utrudnić organizację masowych – antyrzą-
dowych demonstracji, stosując taktykę wyłączeń – sku-
tecznie pozbawiali obywateli swoich krajów dostępu do 
Internetu.

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów
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Tysiące rodzin desperacko 
poszukuje komórek macierzystych 
z krwi pępowinowej swoich dzieci

Elena Calvo

Zamrozili i przechowywali komórki z krwi pępowinowej swoich dzieci w firmie, która zban-
krutowała. Teraz walczą o potwierdzenie, że są one nadal dostępne.

Otrzymała już jednak potwierdzenie od FamiCord – banku, 
który przejął komórki po bankructwie Cryo-Save, że czte-
ry zamrożone przez nią probówki nadal tam są. Jej obawy, 
jak mówi, dotyczą teraz tego, czy komórki będą w dobrym 
stanie, czy też nie. „Zostaliśmy poinformowani przez Fami-
Cord, że transfer został przeprowadzony prawidłowo, zgod-
nie z wszystkimi protokołami. Martwi nas jednak to, w jaki 
sposób firma Cryo-Save przechowywała próbki” – zastana-
wia się.

Podobnie jak Lorena, niepewność tę przeżywa więcej 
hiszpańskich rodzin. Jednak bank komórek, w którym prze-
chowywane są ich komórki, apeluje o spokój. „To bardzo 
wrażliwy materiał. Proces, w którym identyfikowaliśmy po-
szczególne próbówki, zakończył się w połowie 2020 r., a teraz 
staramy się skontaktować ze wszystkimi rodzinami, aby wie-
działy, że ich próbówka została zachowana” – wyjaśnia Eloi 
Palá, dyrektor generalny Sevibe Cells, laboratorium należą-
cego do Famicord. 

Ponadto bank potwierdza, że przekazanie pobranych ma-
teriałów, będące jedną z głównych trosk zainteresowanych 
rodzin, odbyło się z zachowaniem wszelkich gwarancji. „Kon-
trolowaliśmy przede wszystkim, czy łańcuch chłodniczy nie 
został przerwany, co zapobiega psuciu się przechowywanych 
komórek” – mówi Josep Maria Pujal, doktor immunologii i 
kierownik laboratorium Sevibe Cells. „To, czego nie mogą po-
wiedzieć na pewno, to stan, w jakim Cryo-Save przetwarzało 
pobrane próbki, chociaż na podstawie tego, co zaobserwowa-
liśmy po ich otrzymaniu sądzimy, że były one przechowywane 
prawidłowo. Rodziny mogą być pewne, że ich komórki znajdu-
ją się pod naszą opieką i są prawidłowo przechowywane” – za-
pewnia Eloi Palá.

„Bilet na Marsa”
W Hiszpanii przechowywanie tego typu komórek do użytku 
prywatnego jest dozwolone tylko w wyjątkowych przypad-
kach chorobowych. Na początku XXI wieku rozpoczął się 
boom prywatnych firm zajmujących się tą działalnością. 

„To jest jak zakup biletu na Marsa” – zaczyna dr Jorge Gay-

Sektor turystyczny po-
twierdza swoje najgorsze 
prognozy. W 2020 roku 
obroty zmniejszyły się o 
106 mld euro (spadek o 
prawie 70% w porównaniu 
z rokiem 2019. Oznacza 
to, że turystyka przestała 
już być motorem hiszpań-
skiej gospodarki. Udział 
tego sektora w PKB spadł z 
12,4% do 4,3% – czyli o jed-
ną trzecią – do poziomu 
sprzed 20 lat.

Prognoza na ten rok, 
także nie jest zbyt optymi-
styczna. Z powodu ograni-
czeń mobilności ludności, 
aż 85% popytu pozostaje 
wciąż zablokowane. Dlatego 
w całym pierwszym kwarta-
le spodziewany jest spadek 
sprzedaży o 80% (około 60 
mld euro). 

Taką perspektywę nakre-
śla Exceltur, stowarzysze-
nie skupiające główne fir-

nastąpi to dopiero w 2022 
roku, a według 50% nie wcze-
śniej niż w roku 2023.

Niepewna przyszłość
W 2020 r. liczba turystów 
zmniejszyła się o 65 mln. 
Do sektora nie wpłynę-
ło 55  mld w walucie ob-
cej, ucierpiało ponad 
700000  miejsc pracy. „Wy-
niki z  2020 roku są kata-
strofalne, a oskarżenie o 
nie padło ze strony du-
żej części hiszpańskiego 
środowiska biznesowego, 
zdziwionego brakiem bez-
pośredniej pomocy” – po-
wiedział José Luis Zoreda, 
wiceprezes Exceltur. Naj-
bardziej ucierpiały biura 
podróży. Ich obroty spadły 
o 80%. Pod względem geo-
graficznym, najbardziej 
uzależnione od popytu 
zagranicznego są: Baleary 
(-90%), Katalonia...

oso, lekarz odpowiedzial-
ny za plan pobierania krwi 
pępowinowej w Narodowej 
Organizacji Transplantacyj-
nej (ONT). „Wiemy, że nauka 
postępuje bardzo szybko i 
że może pewnego dnia uda 
mi się coś zrobić z tymi ko-
mórkami, ale nie wiemy na-
wet, co można z nimi zrobić, 
czy będą potrzebne …” – wy-
jaśnia dr Gayoso.

W 2008 roku, Hiszpania 
podjęła zdecydowane dzia-
łania na rzecz przechowy-
wania krwi pępowinowej i 
stworzyła plan przechowy-
wania 60000 jednostek. „Te-
raz mamy 65 tysięcy, ale per-
spektywa jest taka, żeby nie 
zbierać dużo więcej. Powo-
dem tego jest fakt, że wraz 
z rozwojem nauki i techno-
logii odkrywa się inne moż-
liwości, które sprawiają, że 
komórki krwi pępowinowej 
stają się mniej interesujące” 
– twierdzi dr Gayoso. 

Obecnie komórki macie-
rzyste pozyskuje się z wielu 
innych tkanek, a postęp ten 
oznacza, że korzyści, jakie 
dawniej przynosiła krew pę-
powinowa, są dziś mniejsze. 
Potwierdzają to dane. O ile w 
latach 2010 – 2012, wykony-
wano rocznie 150 przeszcze-
pów krwi pępowinowej u 
ciężko chorych, którzy tego 
potrzebowali, to w 2019 r. 
liczba ta zmniejszyła się do 
19, a w 2020 r. do 22.

Upadek biznesu
I to zaniechanie wykorzysta-
nia komórek macierzystych 
– zdaniem dr. Jorge Gayoso – 
pozwala zrozumieć zapaść, 
której od pewnego czasu 
doświadczają prywatne ban-
ki przechowujące tego typu 
komórki. „Problem polega 

na tym, że potencjalne za-
stosowanie medyczne prze-
kształca się w działalność 
rynkową… jak we wszystkim, 
duży zjada małego” – mówi 
dr Gayoso. 

Spadek popytu potwier-
dza Angel Alvarez, prezes 
Vidacord, firmy zajmującej 
się przechowywaniem tego 
typu komórek. Jak mówi, 
wraz z zainteresowaniem, 
które te metody wzbudziły, 
wśród Hiszpanów na po-
czątku wieku, pojawiły się 
firmy pośredniczące. Obni-
żyły one znacznie ceny i na 
rynku zabrakło miejsca dla 
nich wszystkich. „Do tego 
doszła wiadomość z admi-
nistracji publicznej, że jest 
to mało przydatne” – ubo-
lewa. Wszystko to, dopro-
wadziło do pewnej nieufno-
ści ze strony rodzin, które, 
choć nadal uciekają się do 
tej praktyki, nie robią tego 
już tak często, jak dziesięć 
lat temu. Wydawało się wte-
dy, że jest to biznes stulecia.

Podstawy prawne 
Jakie gwarancje prawne 
mają rodziny, jeśli firma 
zbankrutuje?

„Przepisy europejskie 
stanowią, że każda firma 
zajmująca się przechowywa-
niem komórek lub tkanek 
musi mieć podpisane umo-
wy z innymi ośrodkami o 
podobnej działalności, aby 
móc przekazać przechowy-
wany materiał biologiczny 
na przykład w przypadku 
bankructwa” – wyjaśnia 
Fernando Abellán, dyrektor 
Derecho Sanitario Asesores 
(Doradztwo Prawa Medycz-
nego).

Czy firma, która przej-
muje materiał może pobie-

Inne redakcje, takie jak 
BBC News i Associated Press, 
nawet cytowały słowa Dasza-
ka w swoich raportach, ale 
nie wspominały o jego bez-
pośrednich powiązaniach 
finansowych z laboratorium 
i jego badaniach. AP zauwa-
żyła, że Daszak powiedział, że 
zespół „cieszył się większym 
poziomem otwartości niż się 
spodziewali oraz że inspekto-
rzy mieli otwarty dostęp do 
wszystkich miejsc i persone-
lu”.

Ten poziom „otwartości”, 
którym chwalił się Daszak, 
był w rzeczywistości do-
kładnym przeciwieństwem. 
Jednak dowiedzieliśmy się 
o tym, dopiero później. Jak 
podaje Wall Street Journal, 
Chiny zataiły przed kontro-
lerami z WHOkluczowe in-
formacje.

Becky Anderson z CNN, 
również rozmawiała z Dasza-
kiem na temat śledztwa. W 
ciągu około pięciu minut, An-
derson nie zadała Daszakowi 
żadnych pytań, dotyczących 
historii jego współpracy z 
laboratorium w Wuhan oraz 
potępienia przez niego od 
samego początku pandemii, 
teorii wycieku wirusa z tego 
ośrodka badawczego.

Hipoteza ta głosi, że CO-
VID-19 mógł wydostać się 
z laboratorium w Wuhan. 
Przedstawiciele mediów w 
Chinach, a także chińscy 
agenci, prawie przez rok na 
Twitterze, odrzucali tę teorię 
jako „bezpodstawny” spisek.

Tuż po tym, jak zespół 
WHO odrzucił teorię o wy-
cieku z laboratorium, Daszak 
skrytykował Departament 
Stanu i wywiad USA za to, 
że nie zaufały ślepo tej mię-
dzynarodowej organizacji. 
Rzecznik Departamentu Sta-

nu Ned Price, powiedział, że 
nie wyciągnie wniosków na 
temat ustaleń, dopóki de-
partament nie zapozna się z 
raportem WHO.

Daszak odpowiedział na 
Twitterze, na komentarze 
Price’a i zasugerował, by lu-
dzie „nie pokładali zbyt du-
żej nadziei w amerykańskim 
wywiadzie”. Napisał też, że 
Biały Dom powinien naj-
pierw „zaufać” ustaleniom 
WHO, a dopiero później „we-
ryfikować” informacje.

Doradca prezydenta Joe 
Bidena ds. bezpieczeństwa 
narodowego, Jake Sullivan 
nie zgodził się w sposób jed-
noznaczny z taką sugestią.

„Mamy głębokie obawy, 
co do sposobu, w jaki wcze-
sne ustalenia śledztwa w 
sprawie COVID-19 zostały 
przekazane oraz w stosun-
ku do zadawanych w czasie 
kontroli pytań” – powiedział 
Sullivan w oświadczeniu wy-
danym przez Biały Dom.

Komentarze Daszaka są 
najnowszą próbą wyklucze-
nia bardzo realnego praw-
dopodobieństwa, że wirus 
wyciekł z laboratorium, po-
mimo faktu, że jest on człon-
kiem zespołu pracującego 
nad odkryciem prawdy o 
tym, jak naprawdę doszło do 
rozprzestrzenienia się wiru-
sa COVID-19. 

Jak wynika z obszernego 
artykułu opublikowanego 
przez New York Magazine w 
styczniu 2021 roku, Daszak 
kieruje organizacją non-pro-
fit o nazwie EcoHealth Al-
liance, która „przekazała pie-
niądze z National Institutes 
of Health (NIH)” do Wuhan 
Institute of Virology (WIV).

Według artykułu w NY 
Mag, pieniądze przekaza-
ne przez EcoHealth Allian-

Człowiek w centrum największego światowego 
dylematu, popadł w konflikt interesów.  

Dlaczego media o tym nie informują? 
– dalsza część tekstu ze strony 1

Ożywienie w Hiszpanii nastąpi dopiero latem 
Raquel Villaécija

Uwaga – Chiny zmieniają 
strategię ekspansji 

Cristina Martín

Konserwatywny Kryzys 
Tożsamości 

John C. Goodman

my sektora turystycznego. 
Przewiduje ono ożywienie 
gospodarcze dopiero na se-
zon letni i postuluje, że aby 
uratować część działalności 
w tym roku, trzeba przy-
spieszyć proces szczepień. 
Dodatkowo, aby wesprzeć 
sektor i uniknąć bankruc-
twa wielu firm, należy, tak-
że zapewnić plan pomocy 
bezpośredniej w wysokości 
5 mld euro, 

Rok 2021 jest przedstawio-
ny jako „rok ekstremalnej 
złożoności”. w którym ocze-
kuje się przychodów w wy-
sokości 96 mld euro, z  defi-
cytem 58 mld euro. To o 37% 
mniej w porównaniu z ro-
kiem 2019. Idea ożywienia w 
okresie wielkanocnym wyda-
je się coraz bardziej odległa. 
Na wyraźną poprawę sytu-
acji możemy liczyć w drugiej 
połowie roku. Z kolei 70% 
przedsiębiorców uważa, że 

„Jeśli przyprowadzisz przyjaciela, dostaniesz od nas bon 
upominkowy”. Dzięki tej ofercie, niczym przy zakupie sprzę-
tu AGD, Lorena García dostała się za pośrednictwem przy-
jaciela do Crio-Cord, banku komórek macierzystych z krwi 
pępowinowej. Zamroziła tam cztery próbki tkanek i krwi z 
pępowiny swojego syna – na wypadek, gdyby w przyszłości 
ich potrzebowała.

Nie otrzymawszy żadnej informacji od firmy, nabrała 
podejrzeń, aż w końcu dzięki własnemu śledztwu i kilku 
rozmowom telefonicznym dowiedziała się, że ten bank ko-
mórek zbankrutował. Natomiast krew pępowinowa jej syna 
może znajdować się w innym banku – w Polsce. 

„Dostałam numer telefonu do jednej z osób zarządzają-
cych Cryo-Save. Kiedy powiedziałam jej, że dowiedzieliśmy 
się, że firma zbankrutowała i że krew pępowinowa naszych 
dzieci została przeniesiona gdzie indziej, była ona zszoko-
wana. Po tym, jak wspomniana pani dyrektor poprosiła, aby 
złożyć wniosek o spotkanie z nią drogą mailową, byłam już 
przekonana, że nie otrzymam od tej firmy już żadnych wy-
jaśnień. Na wysłanego maila, nigdy nie otrzymałam odpo-
wiedzi”.

Do 80 tys. rodzin
Z czasem Lorena zaczęła spotykać osoby w podobnej sytu-
acji, co doprowadziło do stworzenia grupy na Facebooku, w 
której poszkodowani, oprócz przedstawiania swojej sytu-
acji, przekazują sobie na bieżąco informacje. Wszyscy starali 
się od około 2018 roku, aby zamrożone przez nich komórki 
trafiły po upadłości firmy do nowego banku i aby zachowa-
ły swoje właściwości, czyli nie uległy zniszczeniu w czasie 
transportu. Do grupy grupie należy około 800 rodzin, które 
są w tej samej sytuacji. Uważają oni, że w skali kraju może 
być około 80000 poszkodowanych w taki sam sposób.

„Zdecydowaliśmy się na to dla profilaktyki, z myślą o 
tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Jednak są rodzi-
ny, które zrobiły to z powodu choroby, ponieważ komórki 
drugiego dziecka mogą być użyte do uratowania pierwsze-
go, aby uchronić je na przykład przed chorobą” – wyjaśnia. 

rać wyższe opłaty?
„To zależy od porozumie-

nia, które zostało wypraco-
wane z likwidowaną firmą, 
a także od umów, które ro-
dziny podpisały z bankiem 
komórek” – mówi Fernando 
Abellán. Według Eloi Palá, 
dyrektora generalnego Sevi-
be Cells – „W tym przypad-
ku umowa, którą poszkodo-
wani podpisali z Cryo-Cord, 
zostanie utrzymana w mocy 
i klienci nie będą ponosić 
żadnych dodatkowych kosz-
tów w latach objętych umo-
wą”.

Na co należy zwrócić 
uwagę przed podpisaniem 
tego typu umowy?

„Zaleca się wybór firmy, 
która działa na terenie Unii 
Europejskiej, aby mieć pew-
ność, że europejskie prze-
pisy będą przestrzegane” 
– podkreśla Abellán.

Czy nowa firma jest 
odpowiedzialna, jeśli ko-
mórki nie nadają się do 
użycia?

„Jeśli firma, która otrzy-
muje materiał otrzymuje 
go w złym stanie, nie jest 
winna, ale powinna materiał 
sprawdzić przy jego odbio-
rze, aby uniknąć sytuacji, w 
której przyjmie materiał złej 
jakości i zostanie pociągnię-
ta do odpowiedzialności” – 
stwierdza dyrektor Derecho 
Sanitario Asesores. 

Czy gwarancja jest taka 
sama w przypadku przecho-
wywania innych. komórek, 
takich jak komórki jajowe?

„Tak, centra muszą po-
siadać zabezpieczenie na 
wypadek ewentualnego za-
mknięcia banku komórek 
rozrodczych i zawierać od-
powiednie umowy” – mówi 
Abellán.

ce pomogły laboratorium 
w  Wuhan kontynuować ba-
dania nad chorobami ludzi 
i nietoperzy. Daszak wyko-
rzystał również pieniądze 
z  innego programu badają-
cego „Pojawiające się zagro-
żenia pandemiczne”. Zrobił 
to poprzez swoją organiza-
cję non-profit i przekazał je 
do laboratorium wirusolo-
gicznego w Wuhan.

Pieniądze te zostały połą-
czone z funduszami z NIH i 
U.S. Defense Threat Reduc-
tion Agency. Organizacja 
non-profit Daszaka została 
ostatecznie „poinstruowana, 
aby zaprzestać przekazywa-
nia jakichkolwiek funduszy 
do Wuhan Institute of Viro-
logy (WIV)” w kwietniu 2020 
roku. Było to już kilka tygo-
dni po rozpoczęciu globalnej 
pandemii.

Daszak sprzeciwił się NIH 
i pomógł nakłonić 77 laure-
atów Nagrody Nobla do pod-
pisania listu potępiającego 
te żądania. W liście twier-
dzono, że cofnięcie funduszy 
zaszkodzi „narodowi i światu 
wysoko cenionej nauki, która 
mogłaby pomóc w opanowa-
niu jednego z największych 
kryzysów zdrowotnych we 
współczesnej historii oraz 
tych, które mogą pojawić się 
w przyszłości”.

Kiedy NIH poprosił Da-
szaka później o zewnętrzną 
inspekcję laboratorium wi-
rusologicznego w Wuhan 
– „jako warunek dalszego 
finansowania”, to według NY 
Mag – ponownie odrzucił on 
tę propozycję. „Nie jestem 
wyszkolony jako prywatny 
detektyw” – oświadczył Da-
szak.

Kiedy COVID-19 stał się 
głośny, a laboratorium w Wu-
han znalazło się w centrum 

W celu podbicia Ameryki Ła-
cińskiej, Chiny przyspieszają 
zakup hiszpańskich przed-
siębiorstw budowlanych i 
inżynieryjnych. Wśród nich 
znajdują się takie firmy jak: 
Aldesa, Grupo Puentes, EA, 
Ghesa Ingeniería…

Po zdobyciu pozycji lide-
ra w dziedzinie infrastruk-
tury w Azji i Afryce, Chiny 
zmieniają swoją strategię. 
Skoncentrują się teraz nie 
tylko na Ameryce Łacińskiej, 
ale także na Europie, Amery-
ce Północnej i Australii.

Chiny rozpoczęły podbój 
energetyczny i kolonizację 
Hiszpanii. Inwestycje Pań-
stwa Środka na Półwyspie 
Iberyjskim w zeszłym roku 
wzrosły, aż o 362%. Na tym 
jednak nie koniec, bo Chiń-
czyków interesują również 
branże koncesjonowane i 
budownictwo. W rzeczywi-
stości, pragną oni wzmocnić 
swoją pozycję w Ameryce 
Łacińskiej, poprzez zakup 
hiszpańskich firm budowla-
nych i inżynieryjnych. Ten 
proces już się rozpoczął. 
Świadczy o tym przejęcie 
takich firm, jak np.: Aldesa, 
Grupo Puentes, Empresa-
rios Agrupados (EA), Nucle-

Kiedy sztandarowa publi-
kacja ruchu zamieszcza na 
okładce oświadczenie „W 
to wierzymy”, jak ostatnio 
zrobił to National Review, 
wiadomo, że pojawił się 
problem. Jednak nie jest on 
nowy.

Latem ubiegłego roku, 
The American Conservati-
ve opublikował specjalne 
wydanie poświęcone py-
taniu: „Czym jest amery-
kański konserwatyzm?”. 
W numerze wykorzystano 
eseje kilkudziesięciu samo-
zwańczych konserwatystów, 
z których każdy próbował 
zdefiniować ruch. Czytając 
je, można odnieść wrażenie, 
że konserwatyzm to nie je-
den punkt widzenia, ale ich 
cały szereg. Jednak istnieje 
tylko jeden ważny, intelek-
tualny rozłam na prawicy, 
na który warto zwrócić uwa-
gę – pomiędzy tymi, którzy 
przyjmują dziedzictwo eu-
ropejskiego Oświecenia, a 
tymi, którzy je odrzucają.

Oświecenie, czyli „Wiek 
Rozumu” – było rewolucją 

ares GNT i Ghesa Ingeniería.
Według źródeł związa-

nych z branżą budowlaną, 
azjatycki gigant po zdobyciu 
pozycji lidera infrastruk-
tury w Azji i Afryce (gdzie 
zapotrzebowanie na środki 
finansowe, na rozwój pro-
jektów jest ogromne), prze-
orientował swoją strategię. 
Chińczycy skierowali uwagę 
nie tylko na Amerykę Ła-
cińską, ale także na Euro-
pę, Australię oraz Amerykę 
Północną(przewiduje się, 
że w USA mogą oni napo-
tkać mniej barier za sprawą 
prezydenta Bidena, bardziej 
prochińskiego niż Trump). 
Chińskie firmy z branży 
infrastrukturalnej wiodą 
prym w „Światowym ran-
kingu 2020 roku”. Siedem z 
nich znalazło się bowiem w 
pierwszej dziesiątce: China 
State Construction Engine-
ering Corporation (CSCEC), 
China Railway Group Limi-
ted (CREC), China Railway 
Construction Corporation 
(CCCC), Power Construc-
tion Corporation of China 
(Powerchina), China Metal-
lurgical Group, China Natio-
nal Machinery Corporation 
(Sinomach). 

przeciwko instytucjom eta-
tyzmu i przesądom, która w 
XVI i XVII wieku wyzwoliła 
ludzkie umysły i relacje mię-
dzyludzkie. Jak trafnie za-
uważył Steven Pinker, wolne 
umysły i wolne rynki, które 
były wynikiem tej rewolucji 
są powodem względnego 
dobrobytu i bezpieczeń-
stwa, a z tego i dzisiaj korzy-
stamy. 

Mogę sobie tylko wy-
obrazić, jak ekscytujące i 
wyzwalające musiało być 
życie w czasach, gdy David 
Hume, Adam Smith, Tho-
mas Jefferson i Ojcowie 
Założyciele Ameryki obalali 
stare intelektualne i poli-
tyczne porządki oraz two-
rzyli nowe. Lubię myśleć, że 
musiało to być podobne do 
lat osiemdziesiątych Mar-
garet Thatcher i Ronalda 
Reagana. Wtedy idee takie, 
jak podatek liniowy, bony 
szkolne, prywatne konta za-
bezpieczenia społecznego, 
deregulacja i prywatyzacja 
przetaczały się przez świat, 
promowane z wyczuwalną 
energią.


