
Tähän vetoomukseen voit pyytää vanhempien allekirjoituksia ja toimittaa sen koululle.
Tai voit käyttää tätä vetoomusta niin, että pyydät kuntalaisten allekirjoituksia ja toimitat sen koululle 
sekä päättäjille.

ROKOTEVETOOMUS LASTEN PUOLESTA

Maailma on elänyt pandemian ja koronakriisin keskellä ja olemme seuranneet tilannetta
huolen vallitessa. Nyt, kun koronatoimet alkavat koskettaa alaikäisiä lapsiamme, emme
enää voi toimia sivustaseuraajina - lapsissa menee meidän rajamme.

Nyt kouluvuoden alettua on ryhdytty rokottamaan 12-15 -vuotiaita lapsia valtavalla
kiireellä. Meille vanhemmille on kerrottu, että Suomessa alaikäinen voi itse päättää
rokotuksesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai
nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Tarkkaa
ikärajaa itsenäiselle päätöksenteolle ei ole määritelty, vaan arvio tehdään tapauskohtaisesti. 
Tämä yhteenveto on väärä ja harhaanjohtava.

On totta, että hallitus muutti 5.8.21 vapaaehtoisista Covid-19-rokotuksista annettua
valtioneuvoston asetusta, jonka mukaan alaikäinen voi itse päättää rokotuksestaan.
Huomautamme, että kaiken julkisen toiminnan on perustuttava lakiin, ylimpänä on
perustuslaki.
 
Asetuksella ei voi toteuttaa lapsipäätäntää. Jotta alaikäiset lapset voitaisiin rokottaa 
itsemääräämisoikeudella, olisi pitänyt tehdä muutos holhoustoimilakiin. Nykyisellään laki
säätää aikuisten ja vajaavaltaisten päätössuhteesta. Huoltaja tai muu edunvalvoja lasten
asioissa on puolesta- päättäjä. Suomessa laki määrää, että lapset voivat päättää
ainoastaan vähämerkityksellisistä ja tavanomaisista asioista. Lapsi on oikeustoimikelvoton;
jokainen vanhempi tietää, että esimerkiksi poistuakseen koulualueelta koulupäivän aikana,
lapsi tarvitsee vanhemmalta kirjallisen luvan. Laki ei salli, että tämänkaltaisia päätöksiä
teetetään lapsilla. Nyt lapsipäätännällä toteutetut rokotukset ovat siis laittomia, ja meidät
vanhemmat on ohitettu täysin. Vaikka rokotukset toteutetaan usein koulujen tiloissa
koulupäivän aikana, opettajan johdolla, jokainen taho järjestelmällisesti siirtää vastuun pois
itseltään. Huomautamme, että kaikki virkamiehet ja viranomaiset ovat yhdenvertaisuuslain
mukaan perustuslain alaisia, ja joutuvat kantamaan henkilökohtaisen vastuun.

Kouluaikana toteutetussa massarokottamisessa ongelmaksi on koettu myös seuraava;
oppilaan painostaminen rokotteen ottamiseen on eettisesti väärin, ja rokotuksia ei saa
toteuttaa niin, että oppilaaseen kohdistuu tilanteessa ryhmän painostus. Oppilasta ei saa
syrjiä sen perusteella, osallistuuko hän tähän "kliiniseen tutkimukseen" (Mika Rämet) vai
ei, ja häntä ei saa asettaa tilanteeseen, jossa hänen täytyy perustella kieltäytymisensä
syyt. Jos lapsen tai nuoren vanhempi kieltää suullisesti tai kirjallisesti, on tätä kunnioitettava. 
Oviedon sopimuksen, Helsingin sopimuksen ja Unescon bioetiikan julistuksen mukaan 
ihmisellä on lääketieteellinen koskemattomuus.

Nürnbergin säännöstön mukaan:
"Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä
henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen
asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, 



vilpin tai petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen 
puuttumatta päätöksentekoon. Hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja käsitystä kyseisestä 
tutkimuskohteesta, niin että hän kykenee ymmärtäen ja asiasta perillä ollen tekemään 
päätöksensä. Tämä ehto edellyttää, että koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytty vasta 
kun hänelle on selvitetty kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; sen menetelmä ja suoritustapa; 
kaikki sen aiheuttamat epämukavuudet ja vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä 
odotettavissa olevina ja kokeeseen mahdolliset vaikutukset hänen terveyteensä ja 
henkilöönsä. Jokainen, joka suunnittelee tutkimusta, johtaa sitä tai on sitä suorittamassa, on 
velvollinen varmistamaan suostumuksen pätevyydestä ja on vastuussa siitä. Tämä vastuu on
henkilökohtainen eikä sitä voi seuraamuksetta siirtää toiselle."

Täyttyvätkö nämä ehdot 12vuotiaiden lasten kohdalla? Voitteko luvata meille
vanhemmille, että nämä edellä mainitut kohdat turvaavat varsin herkästi vaikutuksille
alttiita olevia lapsiamme? Miten voidaan olettaa, että lapsi ymmärtää rokotteen luonteen,
kun sen teknologia on lähes mahdoton aikuisenkin ymmärtää? Myöskään WHO ei suosita
alle 16-vuotiaiden koronarokotuksia, joiden voidaan todeta olevan kokeellisia; esimerkiksi
Pfizerin Comirnaty -rokotteen tutkimusaika päättyy tuoteselosteen mukaan 2023.
"Tällä hetkellä ei ole viitettä siitä, että koronavirus olisi hyvin vaarallinen lapsille”, Hanna
Nohynek. "Lasten osalta tulee punnita rokotteella saatavia hyötyjä mahdollisiin haittoihin. 
Nämä selventyvät tutkimusten avulla. Lapset ansaitsevat lapsilla tutkittuja lääkkeitä ja 
rokotteita", Mika Rämet.

- Me vaadimme, että 12-17 -vuotiaiden lasten koronarokotukset keskeytetään. 
Ensimmäistä rokotekierrosta emme voi enää perua, mutta tehosteannosten antaminen
lapsille on estettävä. Huomioitavaa on, että THL:n keväällä -21 listaamat perusteet 
lasten koronarokottamiseen eivät täyttyneet ensinkään. Myöskään WHO ei suosita 
alle alle 16-vuotiaiden koronarokotuksia, joiden voidaan todeta olevan kokeellisia; 
esimerkiksi Pfizerin Comirnaty -rokotteen tutkimusaika päättyy tuoteselosteen mukaan
2023. Pfizer on myös
myöntänyt, että rokotteen pitkäaikaishaitoista ei ole vielä tutkimusnäyttöä.

 - Me vaadimme, että alle 12-vuotiaiden rokotussuunnitelmat pysäytetään. Me    
pyydämme,ettei pikkulapsia rokoteta sen vuoksi, että heillä olisi vastuu suojella 
aikuisia tartunnoilta. Alakoulu- ja päiväkoti-ikäisten koronarokottaminen perustellaan 
sillä, että he levittäisivät tautia eniten. Aikuiset, jotka viettävät suuren osan päivästä 
lastemme kanssa, heistä hyvää huolta pitäen, kasvattavat nyt lapsia siihen, että ilma 
on myrkyllistä hengittää ja siihen, että toiset ihmiset ovat sairaita.

Voit tukea vanhempia allekirjoittamalla tämän vetoomuksen. Kirjoita - tuen vanhempia - 
nimesi perään.

 

Aika                     Paikka                               Nimikirjoitus ja nimenselvennys
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                             Jatka rivejä!


