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Netop i disse dage er den situation opstået, at Fødevarestyrelsen har tilbageholdt en passus i en ekspertrapport
under fremlæggelse for politikerne. Denne passus omhandler en plan, hvor man som et tiltag i bekæmpelsen
af MRSA i det mindste kunne starte med at sikre, at MRSA smittede grise ikke sendes rundt i landet. En såre
enkel og start på en bekæmpelse, men selv dette logiske tiltag skulle politikerne ikke besværes med at tage
stilling til med ubekvemhed for landindustrien til følge. Svaret på kritikken var, at man lige først skulle

kortlægge alle mulige smitteveje inden man kunne foreslå en handlingsplan...
Denne fodslæbende adfærd omkring MRSA har præget hele udviklingen, så 80% af alle svinebesætninger nu
er inficeret. Man kunne sagtens kalde det en skandale. I Norge slog man smittede besætninger ned fra starten,
så man nu har kontrol over MRSA der. Der er nu kun ét præparat tilbage, der kan klare MRSA, og det er

dyrlægerne klar til at bruge på svinene.
Derefter har vi intet antibiotika, der kan helbrede menneskene!
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