Občané za zastavení očkování
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Vážení čtenáři blogu,
rozhodli jsme se iniciovat výzvu k zastavení očkování vakcínou proti tzv. prasečí chřipce.
Její text najdete níže. Budeme Vám vděční za její šíření.
OBČANÉ ZA ZASTAVENÍ OČKOVÁNÍ
Jako občané České republiky nesouhlasíme s očkováním proti tzv. prasečí chřipce vakcínou
Pandemrix. K tomuto nesouhlasu nás vedou následující důvody:
- vakcína nebyla předem dostatečně otestována co do své bezpečnosti a účinnosti;
- mnohé nasvědčuje tomu, že očkování touto vakcínou bude mít pro lidské zdraví závažnější
negativní důsledky než samotná tzv. prasečí chřipka;
- tzv. prasečí chřipku nepovažujeme za skutečné ohrožení zdraví naší populace;
- výrobce vakcíny nenese odpovědnost za případné poškození zdraví očkováním, což
považujeme za neslučitelné s naším právním řádem a lidsky nepřijatelné;
- je nám krajně podezřelý způsob vyhlášení pandemie prasečí chřipky WHO a podezříváme
tuto organizaci ze spolčení s farmaceutickými koncerny.
Odmítáme proto nejen očkování nás samých a našich dětí, za které jsme jako rodiče
zodpovědní, ale vyzýváme tímto rovněž orgány odpovědné za ochranu veřejného zdraví k
bezodkladnému zastavení očkování Pandemrixem v celé ČR.
Dále tyto orgány vyzýváme, aby při informování o situaci uváděly jen ověřená čísla a žádné
statistické odhady.
Vyzýváme novináře, aby objektivně a vyváženě informovali o šíření, resp. ústupu tzv.
prasečí chřipky, aby nezveličovali případy nakažení a neopomíjeli případy poškození zdraví
očkováním a aby čísla o počtu nakažených dávali do souvislosti s jinými relevantními čísly
(srovnání s počty nemocných chřipkou v uplynulých letech, srovnání s počty nemocných
sezónní chřipkou v tomto roce atd.). Důrazně vyzýváme novináře, aby nezamlčovali
skutečnosti, které jsou jim známy, a aby zbytečně nešířili paniku.
Vyzýváme občany, aby se nenechali nutit do očkování Pandemrixem a aby v případě
nesouhlasu s očkováním i se způsobem informování o tzv. pandemii prasečí chřipky svůj
nesouhlas dávali hlasitě a slyšitelně najevo, aby oslovovali orgány odpovědné za ochranu
veřejného zdraví, své zastupitele na celostátní i krajské úrovni, lékaře, novináře.
Jde o naše zdraví a zdraví našich dětí. Jediný, kdo za ně nese skutečnou zodpovědnost,
jsme my sami.
Při šíření prosím zvažte, zda připojíte svůj podpis.
Dovětek:
Vážení občané, kteří jste také proti očkování a ptáte se nás, kam výzvu podepisovat. Tato
výzva nebyla zamýšlena jako petice, jejímž cílem by bylo posbírat co nejvíce podpisů a tyto
podpisy pak předložit nějakému úředníkovi. Šlo nám o to podnítit občany této republiky k
aktivnímu odporu proti očkování a proti masivní mediální manipulaci spojené s tzv. pandemií
prasečí chřipky. V klasické petici totiž spatřujeme dvě úskalí: 1) po velkém úsilí vynaloženém
na sbírání podpisů ji nějaký člověk na úřadě strčí do šuplíku nebo rovnou hodí do koše a je po

petici; 2) člověk, který petici podepíše, může mít dojem, že již udělal pro věc dost a nyní ať se
stará petiční výbor. V případě této "pandemie" však budeme muset být všichni velmi aktivní,
aby to dopadlo ještě alespoň jakž takž dobře. (Lepší než jedna petice s 500 podpisy je podle
mého názoru 50 individuálních akcí, dopisů atd., ke kterým vás výzva podnítí...)
Samotný podpis pod tuto výzvu chápeme jako symbolický akt, kterým prostě vyjádříte svůj
souhlas s ní, připojíte se pod ni svým jménem. Prostě podepsat, napsat případně základní
údaje o sobě - a poslat dál. Vůbec nevadí, že bude mnoho verzí s různými podpisy; tím
podepsáním si máte výzvu vzít tak trochu za svou.
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