Lucratori din industria gazului spun adevarul despre substantele la care au fost
expusi fara sa fie avertizati
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LQXKlWvEn8M
Senatorul statului Pennsylvania Jim Ferlo care a sponsorizat un moratoriu:
'Nu doar oamenii care locuiesc în jurul sondelor de gaz sunt afectați de această devastare,
dar chiar cei care lucrează acolo. Și astfel, aș vrea să-l prezint pe Mac Sawyer, un fost
muncitor de la o sondă de foraj de gaz.'
- Bună ziua! Numele meu este Mac Sawyer. Motivul pentru care sunt aici astăzi este
pentru a vorbi în numele a doi prieteni dragi, care sunt prea bolnavi ca să vină. Randy
Moyer și Joe Giovannini. Am lucrat cu Randy la instalații. Randy este bolnav de 18 luni.
A fost la 42 de medici, nici unul nu știe ce naiba nu e-n regulă cu noi. Nu vor să spună
nimic. Sunt speriați de moarte de ordinul de tăcere pe care industria gazului îl are asupra
acestor doctori. Știu că Pennsylvania a fost primul loc unde au găsit șistul și înțeleg asta.
Există o mică…Ne numesc „ canarul din mina de cărbuni”. Ei bine, canarul e bolnav. Am
fost un tip pro-gaz de nu v-ar veni să credeți, până când am văzut adevărul. Ce fac ei este
criminal. Sunt o mulțime de oameni bolnavi, care nu pot fi aici ca să vorbească.
Animalele sunt bolnave. Pământul nu mai are nici o valoare, fermele nu mai au nici o
valoare, pârâurile sunt poluate. Știu, pentru că am fost parte din asta. Nici măcar
nu ne spun...Aș vrea să vorbesc de drepturile muncitorilor. Nu ni s-a spus niciodată
cât de mortală este chestia asta. Nu am fost niciodată instruiți corespunzător, ni s-au
dat documente mincinoase ca să urcăm pe atelaje. Chestia asta e profundă. Este multă
mizerie aici, o mulțime de mușamalizări. Eu sunt doar primul care vorbește despre asta.
Sunt o mulțime de oameni care știu mai multe decât mine. Asta trebuie să înceteze. Din
2006, au fost distruși 1813 kilometri pătrați din terenul cultivat al Pennsylvaniei. Au forat
6600 de sonde până acum. Când termină, vor 155 000. Nu există…Știți ce, aici nu e
vorba de stânga sau de dreapta, e vorba despre oameni și despre copii. Eu am copii. Dar
nepoții voștri? Faceți-o pentru ei. Vreau să spun că trebuie să opriți asta. Pur și simplu,
trebuie să opriți asta. Ei opresc detectoarele de radiații. Acele camioane pe care le vedeți
în sus și-n jos pe drumuri sunt radioactive. Nu știați de asta, nu? Eu știu, am fost
într-unul. E absolut criminal ce fac oamenii ăștia și sunt mulți oameni bolnavi. Iar medicii
pur și simplu nu ne spun ce naiba nu e-n regulă cu noi. Randy suferă de leziuni de
mărimea clătitelor. Avem dureri de cap, nu dormim, nu putem mânca, avem dureri
articulare. Și nimeni nu știe ce nu e-n regulă cu noi. Nimeni nu știe ce nu e-n regulă cu
noi. Iar medicii care știu...Știu că sunt oameni care știu. Știu că sunt oameni care
știu ce naiba este mizeria asta. Dar nu spun nimic, pentru că le e teamă de ordinul
de tăcere. În privat, medicii ne-au spus: Nu vă pot spune, nu pot vorbi, îmi pierd
li[cența]...Le e teamă că vor fi dați în judecată. Compania de gaz va veni la voi ca
vecinul vostru cel mai bun, ca cel mai bun prieten al vostru. Vor să facă...să
cumpere uniforme de Liga Mică pentru comunitate, să organizeze zile mari în
cinstea comunității... Totul e o farsă. Grija lor este una singură: să facă banul. Și
asta-i tot. Asta-i tot. Și nu le pasă pe cine distrug, pentru că atunci când e distrus, e
distrus și gata. Nu mai există cale de întoarcere. Asta trebuie să înceteze. Și începe chiar
aici. Chiar aici începe. Asta-i tot. Asta-i tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc.
http://www.gazedesist.ro/

