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Četvrtina Talijana vjeruje u teorije urote o epidemiji covida-19, napose da je virus stvoren u
laboratoriju kako bi se utjecalo na ravnotežu snaga u međunarodnim odnosima, ili da on uopće
ne postoji i da se koristi kao izlika za kontrolu ljudi, pokazuje anketa objavljena u utorak.
Svaki peti Talijan, ili 20 posto, misli da je virus nastao u laboratoriju i da je namjerno proširen
kako bi se utjecalo na ravnotežu snaga u svijetu, a 5 posto misli da on uopće ne postoji, nego
ga se koristi kao izliku za kontrolu ljudi i gospodarstva, pokazuje anketa koju je tvrtka SWG
provela na uzorku od 800 ispitanika za televizijsku mrežu La7 i čija je margina pogrješke 3,4
posto.
Među pristašama teorija urote, 33 posto misli da su virus proizveli Kinezi kako bi oslabili druge
zemlje, 21 posto da su to učinile velike internetske tvrtke kako bi se obogatile, 20 posto da su
ga stvorile svjetske elite kako bi uvele zdravstvenu diktaturu, a 16 posto da ga je stvorila mafija
kako bi se obogatila i ojačala svoju moć.
Što se tiče cjepiva, 44 posto kaže da će se sigurno cijepiti, a 26 posto samo ako to bude
obvezno. Naprotiv, 11 posto neće to učiniti ni ako budu morali, a 19 posto još ne zna što će
odlučiti.
Ispitanici su usto veoma kritični prema mladima, za koje kažu da su glavni prijenosnici
covida-19.
Tako ih 71 posto kaže da se uglavnom ili u cijelosti slažu s ocjenom: "Današnja mladež je
odrasla u blagostanju, sve dobiju na gotovo, pa čak i u vrijeme covida-19 nisu spremni ni na
kakvu žrtvu za opće dobro".
Italija, europska zemlja koja je u veljači bila najteže pogođena pandemijom novog koronavirusa,
u ponedjeljak je prijavila da je prešla prag od 50.000 umrlih i više od 1,4 milijuna zaraženih
covidom-19, pokazuju podatci zdravstvenih vlasti.
(Hina)
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