Apelul Universității Ecologice din București
cu ocazia Zilei Pământului – 22 aprilie 2020

CONTRA PANDEMIILOR, ECOLOGIA!
În chiar anul marelui său jubileu când se împlinesc 50 de ani de la inițierea sa, în 1970, în
Statele Unite ale Americii, Ziua Pământului – 22 aprilie – este marcată în condițiile în care criza
sanitară generată de pandemia coronavirusului SARS-CoV-2 afectează planeta și paralizează
întreaga lume, constituind, astfel, cel mai puternic avertisment global adresat până acum omului
în existența sa ca specie între specii. Și, aparent surprinzător în era internetului și a inteligenței
artificiale, ne găsim dezarmați în fața unei amenințări în concret puțin cunoscute, aproape
invizibilă, dar universală, neputând reacționa eficient decât prin recurgerea la măsuri și cu remedii
clasice, ținând mai ales de pertinența organizării, intensitatea și efectivitatea acțiunii administrative
și a legii și mai puțin la nivelul cunoașterii științifice. Pentru prima dată în istorie, miliarde de
oameni din toate colțurile Pământului, indiferent de culoare, credințe ori rang social au fost supuse
regimului stării de urgență, li s-au impus limitări ale unor drepturi și libertăți fundamentale,
anterior consacrate „sacre și inviolabile”, iar prin carantină și autoizolare la domiciliu au trebuit să
suporte stresul terorismului neputinței și panicii generalizate.
Sub presiunea timpului și a precipitării evenimentelor, aproape de neînțeles, nu vedem
decât boală, moarte și victime, ne concentrăm cvasi exclusiv asupra tratamentelor posibile și
vaccinurilor probabile și ignorăm întrebări fundamentale, precum: de unde și de ce apar
coronavirusurile? De ce pandemiile se succed într-un ritm din ce în ce mai rapid și cu consecințe
tot mai grave, mai ample și mai distrugătoare? Altfel spus, dacă dorim soluții radicale și durabile
acestor mari amenințări și majore pericole este nevoie, înainte de toate, să căutăm a le înțelege și
acționa asupra cauzelor prime, adevărate și profunde! Speculațiile de tot felul și scenariile cele mai
diverse și alarmiste, lansate de peste tot și propagate pretutindeni, ne împiedică să vedem și
percepem că ofensiva și vulnerabilitatea noastră crescândă în fața epidemiilor/pandemiilor are o
cauză mult mai profundă: distrugerea accelerată și masivă a habitatelor, în contextul general al
afectării echilibrelor ecologice planetare!
Într-adevăr, o mulțime de agenți patogeni care apar și se manifestă provin de la specii
animale; odată cu despăduririle ample, extinderea urbanizării și avântul necontrolat al
industrializării le-am oferit ocazia să pătrundă în mediul și corpul uman, să devină surse de
îmbolnăviri, amenințări și pericole majore pentru sănătatea publică. Aceleași cauze multiplică
vectorii maladiilor sau modifică efectivele diferitelor specii și favorizează astfel sursele
îmbolnăvirilor. Această sporită „promiscuitate” dintre oameni și animale provocată de degradarea
mediului, dincolo de limitele acceptabile și echilibrele necesare, se răzbună din ce în ce mai crunt
și demonstrează legătura cauzală dintre ecologie și pandemie și faptul că actuala criză majoră pe
care o trăiește societatea umană în ansamblul său este una deopotrivă sanitară și ecologică!
Emergența de noi virusuri e inevitabilă, nu însă și epidemiile, și cu atât mai mult
pandemiile! Ne putem apăra mai bine de acestea din urmă cu condiția de a acționa cu aceeași
determinare de a le cunoaște cauzele în complexitatea și interdependențele lor, de a le găsi
remediile, modifica în mod corespunzător politicile publice și legile, precum cea care ne-a făcut
să perturbăm natura și distruge viața sălbatică!
Alături de celelalte consecințe majore ale stării mediului asupra condiției umane, numai
poluarea aerului provocând anual peste 7-8 milioane de decese premature la nivel mondial și mai
bine de 500.000 în țările membre U.E., criza pandemică ne arată amploarea, gravitatea și
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interdependența problemelor ecologice, climatice și sănătății globale, precum și urgența acțiunii
umane spre soluționarea lor.
Sub impactul efectelor crizei sanitar-pandemice și a grijilor provocate de acestea,
preocupările individuale, colective și oficiale privind acțiunea de prevenire și combatere a poluării
și a degradării mediului și de stăvilire a schimbărilor climatice practic s-au suspendat, iar după
reintrarea în normalitate se prefigurează posibilitatea neglijării relansării lor în fața altor (așa-zise)
priorități.
Realismul și responsabilitatea ne avertizează asupra pericolului și inadmisibilității unei
atari perspective, care nu ar face decât să agraveze situația existentă și să pregătească izbucnirea
și manifestarea virulentă a altor crize planetare de acest gen.
Important rămâne, așadar, acum ceea ce vom face în ziua de după: în spiritul momentului
fondator al mișcării ecologiste moderne de acum o jumătate de secol și cu învățămintele trase din
drama planetară sanitară ce o trăim, avem datoria și responsabilitatea de a nu uita rapid prin ceea
ce trecem și, gândind la viitor, să ne intensificăm preocupările spre a cunoaște și promova Ecologia
de mâine și rezolva provocările sale!

București, la 22 aprilie 2020, de Ziua Pământului
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