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הפולמוס שפרץ לפתע בתקשורת על העדה האתיופית ,או ליתר דיוק ,על נגיעותה בנגיף ה  , AIDS-לובש ממדים מוזרים במקצת.
במיטב המסורת הקליפורנית של 'תקינות פוליטית' מתקיפים כתבה בנדון ,ששודרה בטלוויזיה ,בטענה של פגיעה בזכויות הפרט.
אינני יודע אם  350נשאי הנגיף האתיופים ,שכביכול נבדקו כולם ,מהווים אחוז נגיעות מסכנת  -בהשוואה ל 1150 -נשאים בשאר
אוכלוסיית המדינה (שהתגלו באקראי) .מצב ,שקודם כל צריך היה לעניין את הסגל הרפואי ,לרבות את האפידמיולוגים ,הופך
בתקשורת לפגיעה בזכויות הפרט של מיעוט .נציגי העדה קובלים על אפליה ,על העוול שעלול להיעשות לילדיהם בכניסה לגן ולבית
הספר .האשם כמובן בממסד בעל השקפות גזעניות .אשר למחלה עצמה ,אפשר להתרשם ,שאינה יותר מאשר המצאה זדונית של
אותו ממסד ,כדי למנוע את עלייתם ארצה של הפלשמורה.
כל הגישה המעוותת למחלה חסרת מרפא ,שבחלקים גדולים של יבשת אפריקה הפכה למגיפה ,שעומדת לקטול אוכלוסיות שלמות
בעתיד הלא רחוק  -גישה זו באה אלינו מאמריקה ,שם מתייחסים ל  AIDS-לא כמחלה שמסכנת את הציבור ,אלא כסטיגמה
חברתית שמדביקים במיעוט חסר מגן .הסיבה היא ,שרוב נשאי הנגיף נמצאים בין ההומוסקסואלים ובמגזר השחור ,המפרשים טיפול
ציבורי בבעיית ה  AIDS-כגזענות .החשיבה התקנית דוחה עריכת בדיקות דם מחייבות במגזרים רחבים של האוכלוסייה כפגיעה בזכות
הפרט; כך מתפרש גם כל ניסיון למניעת ההדבקה .התוצאה היא ,שבארהב הנגיעות הגבוהה ביותר בעולם המערבי.
כך מנסות ,באמצעות לחץ מוסרי ,קבוצות אינטרסנטיות לכפות את האידיאולוגיה שלהן על הציבור הרחב ,שבדרך כלל אינו
מעורב ואינו יודע איזו עמדה לנקוט .גם אצלנו הנושא אינו נדון לעניין אלא בהקשר לאפליה עדתית (גם הזונות טוענות לאפליה:
בדיקות הדם מזיקות לעסק) .לרופא ,אפוא ,אין מה לומר כאן ,רק לפוליטיקאי הזריז ,שמבקש להבנות מהויכוח.
לבסוף אינך אלא מהרהר  -באספקט הכוללני ,המדיני ,אפילו הציוני של הסוגיה .מה הניע אותנו לקלוט עשרות אלפים בני
שבטים אפריקאים ,שזיקתם לעם היהודי לכל היותר במיתולוגיה מעורפלת שלהם .לשם מה? משום שכמה מיסטיקאים אצלנו טוענים
כך ואסור לנו לפקפק בקדושת בלבול המוח שלהם? וכבר ממתעורר לחץ חדש ,מצד אחר :שבטים מסוימים בהודו רואים עצמם
כיהודים ותובעים עליה וקליטה בזכות חוק השבות .אם השבטים החבשים מונים רבבות  -השבטים ההודים מונים מיליונים ...משוגע
לדבר ,איש גוש אמונים ,הצליח בעזרת משרד הפנים להעלות כמה עשרות מהם ארצה ...ומקווה לסחוט עבורם סל
קליטה.

