
Sa moara afacereas Nu. Atunci sa moara clientul!

   Ma bucur sa constat ca in tara asta mai sunt si oameni care gandesc si intreprind actiuni utile. Daca ieri
toata floarea neamului se dadea de ceasul mortii cum sa sarbatoreasca Valentine's Day, cei de la Radio Zu
s-au gandit sa faca ceva cu parfum de utilitate. Multi s-au chinuit sa atinga punctul fierbinte al unei
ceremonii siropoase, organizatorii campaniei indreptate impotriva consumului de etnobotanice au atins
punctul culminant al unei actiuni care ar putea deschide - teoretic - calea catre o stare de normalitate,
reusind sa stranga in Piata Victoriei o multime de oameni care au protestat fata de indiferenta autoritatilor
in ceea ce priveste comertul cu etnobotanice. Nu suntem atat de naivi incat sa inlaturam din ecuatie
componenta "imagine" pe care organizatorii au incercat s-o exploateze, dar importante sunt scopul,
finalitatea, nu mijloacele. in fond, nimeni nu moare pe gratis; nici macar consumatorii de etnobotanice.
Desi s-au tras numeroase semnale de alarma, cu toate ca fenomenul devine unul ingrijorator, autoritatile
stau in pozitia clasica "cu mainile-n san". Gurile rele spun ca afacerea cu etnobotanice merge snur si ca ar
exista niste interese ca ea sa nu sucombe. Şi consumatoriis Ei pot sucombas Cum sa nus Afacerea sa
mearga ca unsa, restul nu conteaza. Din cand in cand, din randul celor care ar putea pune niste piedici
fenomenului se inalta cate o voce neutra care ne explica motivele pentru care comertul cu etnobotanice nu
poate fi demolat. N-am auzit pana acum despre vreo initiativa parlamentara care sa puna problema pe
masa, s-o transeze si sa incerce s-o rezolve. Dupa ce protestul celor de la Radio Zu a luat amploare, parca
parca s-a auzit dinspre Guvern ceva legat de etnobotanice, dar timid rau. Ni se spune ca substantele nu
sunt destinate uzului uman si ca scrie acest lucru si pe ambalaj. Atata vreme cat pentru ampicilina,
oxacilina sau mai stiu eu ce antibiotic se cere reteta, nu vad de unde atata usurinta in a comercializa ceva
care - teoretic - nu e de bagat in organism dar care, stim cu totii, se consuma din greu. Nu vi se pare ca
unii tipa pe buna dreptate reclamand un mare pericol, iar altii se prefac a nu intelege despre ce e vorba si
ascund mizeria sub press Nu stiu daca demersul despre care vorbeam se va solda cu o modificare majora
a situatiei, habar n-am cat capital de imagine va aduce postului de radio aceasta initiativa, dar stiu ca cei
care inlesnesc tacit acest comert vor avea pe constiinta toate victimele etnobotanicelor. Ca le vor avea pe
constiinta e un fel de a spune, pentru ca ma indoiesc de existenta vreunui dram de constiinta la aceste
personaje. Atata vreme cat antibioticele si o multime de alte medicamente se vand doar cu reteta, cum
maica ma-sii nu se poate face nimic impotriva comertului cu etnobotanices Nu e ciudats Dar de, din
antibiotice nu face nimeni banet gros.  
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