
Prohlášení k Mezinárodnímu dni poškozených očkováním - 3. červen

Na celém světě se sáe častěji ozjvají hlasy liď přesvědčeíých o tom, že jejich děti oebo oni sami
byli vrážně poškozeni na svém zdraví v dusledku očkovrioí. Mezinárodní den poškozených
očkovrfurím je dnem společné podpory lidí celého světa těnq kerým očkoviíní význanně zasáhlo
jejich životy.

Některé země zavedením povimého očkovríní dětí i dospěÍých poíušují zá&ladní lidská práva a
svobody. Zejména děti se pak mohou stít oběťmi systémů ktere pod brozbou sankcí na rodičích
qnucují lykonat lékařsky zíkok i na dětech, u nicM můŽe bý z nějakého důvodu rizikoý. V
zájmu vědecky nepodloženého koÍektivního prospěchu múe bÍ vážně ofuoženo nebo dokonce
celoživotně poškozeno jejich zdraví. odbomrí veřejnost přitom není schopna dostatečně vědecky
obhájit nezb}'tnost a jednomačný pozitiwí přínos takových praktik u každého jedaotlivce' ani
v roaněru kolektivíím.

Mezinrírodní den poškozalých očkovlioím je věnován také všem, herým íeádoucí účinky navždy
zasáhly a změnily jejich Životy tím, že se dotkly j€jich n€jb1ížších. Je věnován rodičům a rodinám,
jejich nehmotným i hmotným obětem' které statečně iresou břímě v podobě celoŽivotní péče
zejména o poškozené děti' Je věnovlá! jejich osobní odvaze i společenskému shádríní a nedůvěře,
kterou ve svém okolí pravidelně zažíyají. y někte{ých zemích neexisfuje pro g.to lodiny stritní

pomoc arri podpora. Přitom vjiných zemích povaŽují nďrrady a pomoc poškozeným oČková!ÍIím za
samozřejmé' přestože v iadě z nich ani není očkovriní povinné'

Tento den je věnován i poškozeným očkováním, kleré tito podstoupili dobrovolně, zcela
přesvědčeni o bezpečnosti očkovláni a na realitu jeho nežládoucích účbků vůbec nebyli připmveni.
Až pozdě zjistili, že podlehli meďríní propagaci, že jim nebyly podány dostatečné ioforÍnace a
často neby1 búÍt zřetel na jejich možnou zdravotní indispozici' V neposledni řadě je však teÍto den
věnováÍt i těm, ldeří odvážně zvedli svůj blas, lúedají pravdu a ptaji se na věci, na které jim sli.upiny
propagující očkováď a lidé odpovědní za očkovací politiku nejen odmítají odpovídat, ale dokonce
seje snaží i umlčel

Tento den má otevřít oči těm, lreří neochvějně věH, že očkování je pouze prospěšné se
zanedbatelnými riziky. Tato rizika skutečíě exisfují, jsou re'ílná a mohou se s nimi setkat všude
kolem sebe. Mohou se dotknout i,jich nebo jejich blizkých' Má poukázat na to' že poškození
očkováním jsou sl:utečni lidé' kteří potřebují pomoc a podporu. Má také upozomit na to, že zíalosti
těch. kteři se označují za vědce a odbomíky lrlásající neposkvměnost očkování' jsou často omezené
a Že se tito odbomici apÍiori odmítaji zabývat vědecky Íelevantními skutečnostÍni. Někdy dokonce
kvůli osobnímu prospěchu zíměmě zatajují důleŽité iďormace. Má poúrázat i na to' Že tématem
očkovríní je nutíé se skutečně veřejně zabývat směIem od dogmat kjeho reďitě. očkování může
bý prospěšnéjedině tehdy. pokud budou bedlivě zkoumány následky, které se Í|ebudou zan čovat a
nebude se umenšovat jejich ávažnost a četnost' Pol.ud se budou na skutečných vahách v1ait
skutečná ňzika, oproti jeho vědecky ptokázaným přínosům.

Někteří tidé se pod tlak€m reklarnÍIich kampani h1ásajících téměř nulová rizika očkovríní a halícich
se do háw odbomosti vysmívají těm, kteří si nesou následky a ptají se. Propagační kampaně lYtváří
z lidí. Irteří maji osobní zkušeíosti s poškozením a bojí se dalších niisledků, ,,ÍIepiátele spo1ečnosti...

hanobí je a vnrišejí do dialogu o očkování negativní emoce. Tento denje dnem soucitu s těmi' kteří
si ponesou oásledky očkování po ce1ý život. Přinríší porozumění namísto negativismu.

Tento den lidé na celém světě zapalují svíčky, vzpomínají a posílají podporu těm' kteťým očkovlání
vzalo čiást ,jejich života. Zapďují svíčky' aby se ti, lteří rozhoduji o národních očkovacích
programech' skutečně zabývali nlásledla po očkování a nepodléhali zájmo\.ým skupinán' Podpolují
a přihlašují se vlastním jménem k mezinárcdni snaze o mršení povinného očkování, ktelé odporuje
Listině zríkladních lidských práv a svobod (petice). Zapalte svíčku proto, aby kolem poškozených

očkováním bylo o něco více světla. více svět14 které pomťrŽe, aby již nebyli nadiíle v této

společnosti nikým přehlíženi. v tento den Z{palte svíčku za včeličku.


