Tiesitkö tämän koronarokotteista:
➢ Koronarokotteet perustuvat uuteen teknologiaan, josta on hyvin vähän kokemuksia. Pfizerin ja Modernan
tuotteet ovat mRNA-rokotteita, joita ei ole koskaan aiemmin annettu ihmisille. AstraZenecan
(Vaxzevria) ja Johnson & Johnsonin valmisteet toimivat adenovirustekniikalla, jota on käytetty aiemmin
vain yhdessä rokotteessa1.
➢ Keskimäärin uuden rokotteen kehittämiseen ja testaukseen on mennyt noin 11 vuotta – minimissä
neljä2. Koronarokotteet on kuitenkin otettu käyttöön vain joitakin kuukausia kestäneen kehitys- ja
testausvaiheen jälkeen.
➢ Koronarokotteille ei ole myönnetty normaaleja myyntilupia. Valtaosa maailman maista on antanut
niille vain hätätilaluvat3, koska rokotteiden testaus on kesken.
➢ Hätätilan perusteena on se, ettei koronasairauden hoitoon ole olemassa lääkettä ja kyseessä on vaarallinen
pandemia. Todellisuudessa on useita lääkkeitä tai lääkkeiden yhdistelmiä, joista on saatu hyviä
kokemuksia koronpotilaiden hoidossa4. Monien tutkimusten mukaan kuolleisuus koronaan on samaa
luokkaa kuin keskimääräisessä tai vaikeassa influenssassa5. Alle 60-vuotiaiden todennäköisyys kuolla
koronaan on erittäin pieni.
➢ Koska koronarokotteita ei ole ehditty testata kunnolla, ne ovat kokeellisia valmisteita. Toisin sanoen kaikki
rokotteen ottavat osallistuvat tahtomattaan ihmiskokeeseen, josta heille ei ole kerrottu ja jonka riskejä heille
ei ole selostettu. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, Nürnbergin säännöstö, Maailman lääkäriliiton
Helsingin julistus sekä Bioetiikkaa ja ihmisoikeuksia koskeva yleismaailmallinen julistus6, kieltävät
tällaiset ihmiskokeet. Vielä pahemmaksi tilanne muuttuu, kun rokotepassit tekevät rokotteista
kieltäytymisen hyvin vaikeaksi.
➢ THL:n mukaan ”ei vielä tiedetä varmasti, kuinka hyvin koronarokotteet estävät viruksen tarttumista
ihmisestä toiseen.”7 Koska tällaista tietoa ei ole, WHO ei kannata rokotepassia8.
➢ Koronarokotteista on tehty poikkeuksellisen paljon vahinkoilmoituksia, joista osa koskee vakavia
sairauksia ja kuolemantapauksia9. Ilman tarkkoja tutkimuksia ja ruumiinavauksia ei voida varmasti sanoa
näiden tapausten yhteyttä rokotteisiin, mutta täysin terveiden sairastumiset ja kuolemat kohta rokotuksen
jälkeen viittaavat vahvasti yhteyden olemassaoloon.
➢ Havaittuja ja monien tutkijoiden ennustamia koronarokotteiden aiheuttamia sairauksia ovat veritulppiin
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johtavat verihyytymät ja hengenvaaralliset allergiset reaktiot10. Rokote voi aiheuttaa myös ihmisen
immuunipuolustuksen ylivirittymisen eli ADE:n11. Aikaisempiin koronavirusepidemoioihin ei saatu
kehitettyä rokotetta, koska ADE teki koe-eläimet vakavasti sairaiksi12.
➢ Israelia koskevan selvityksen mukaan joulukuussa alkanut rokotekampanja on aiheuttanut monta
kymmentä kertaa enemmän kuolemia kuin, mitä koronavirus olisi aiheuttanut vastaavana aikana13.
Saksassa yli 80-vuotiaiden koronaksi luokitellut kuolemat ovat lisääntyneet dramaattisesti rokotusten
aikana14.
➢ Ilmoitettujen tapausten lisäksi on paljon piiloon jääviä vahinkoja, sillä rokotteiden negatiivisten vaikutusten
seuranta on hyvin hataraa. Harvardin yliopistossa vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan alle 1 %
rokotevahingoista tulee tietoon15.
➢ Lukuisat lääkärit ja lääketieteen tutkijat ovat tuoneet esiin koronarokotteiden vaarat ja vaatineet
rokotusten keskeyttämistä16.
➢ Vaikka alan yhtiöt vakuuttavat rokotteiden olevan turvallisia, ne ovat vaatineet ja saaneet itselleen
vastuuvapauden kaikista rokotteiden aiheuttamista vahingoista17.
➢ Tavallisten lääkkeiden kohdalla vastuuvapautta ei ole. Pfizer, AstraZeneca ja Johnson & Johnson on
tuomittu oikeudessa suuriin sakkoihin ja miljardien dollarien korvauksiin rikollisesta toiminnasta,
johon on kuulunut korruptio ja vaarallisten lääkkeiden ja tuotteiden myynti18. Modernaa ei ole ehditty
tuomita rikoksista, koska koronarokote on sen ensimmäinen markkinoille päässyt tuote.
➢ Sen lisäksi että valtiot ostavat rokotteet ja vastaavat rokotevahingoista, ne myös rahoittavat suuren osan
rokotetutkimuksesta19. Siksi yhtiöt ovat saamassa koronarokotteista miljardien eurojen voitot20.
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