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MIETITKÖ ROKOTTAMISTA
Rokotukset eivät koskaan ole olleet pakollisia, eivät ennen eivätkä nykyään. Terveysviranomaiset
ohittavat sopimuksen, jonka Suomi allekirjoitti vuonna 1948.
TIEDOTUS VANHEMMILLE
OLEVASTA
ROKOTUSKAMPANJASTA
Kansamurhasopimuksessa,
jokaKÄYNNISSÄ
laadittiin Nürnbergissä
v. 1948
ja joka on osa
ihmisoikeussopimusta, on kirjoitettu seuraavasti (vapaasti suomennettu):

"Mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä tai mitään niitä koskevaa ei tulisi antaa tai tehdä ilman
Rokotukset eivät koskaan ole olleet pakollisia, ei ennen eikä nykyään.
vastaanottajan tai hänen lähiomaisensa kirjallista suostumusta."
Terveysviranomaiset ohittavat sopimuksen, jonka Suomi allekirjoitti vuonna 1948.

"Mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä tai interventioita ei tulisi tehdä, ennen kuin vastaanottaja tai
Kansanmurhansopimuksessa, joka laadittiin Nürnbergissa 1948, joka on osa
hänen
lähiomaisensa on täysin tietoinen kaikista mahdollisista sivuvaikutuksista tai kaikista
ihmisoikeussopimusta, on kirjoitettu seuraavasti (vapaasti suomennettu):
mahdollisista seurauksista, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä, jotka johtuvat tästä teosta tai
interventiosta."
"Mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä, tai mitään niihin koskevaa, ei tulisi antaa tai
tehdä ilman vastaanottajan tai hänen lähiomaisensa kirjallista lupaa."

Ihmisoikeussopimuksessa todetaan, että "jokaisella ihmisellä on oikeus omaan terveyteen ja
"Mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä tai interventioita ei tulisi tehdä, ennen kuin
elämään riippumatta rodusta, asuinpaikasta, uskonnosta tai uskonvakaumuksesta tai muusta
vastaanottaja tai hänen lähiomaisensa on täysin tietoinen kaikista mahdollisista
vastaavasta
tekijästä".
sivuvaikutuksista
tai kaikista mahdollisista seurauksista, niin lyhyellä kuin pitkällä
aikavälillä,
jotka
johtuvat
tästä teosta
interventiosta.”
SUOMI
(kuten
kaikki
Euroopan
maat jatai
Yhdistyneet
kansakunnat) on allekirjoittanut nämä
sopimukset, jotka ovat sitovia. Käynnissä oleva kampanja, ja mahdollisesti siihen pakottaminen,
Ihmisoikeussopimuksessa todetaan, että ”jokaisella ihmisellä on oikeus omaan
rikkonee
voimassa olevia sopimuksia.
terveyteen riippumatta hänen rodusta, sijainnista, uskonnosta tai uskosta.”

Tällä tarkoitetaan:
SUOMI (kuten kaikki Euroopan maat ja Yhdistyneet kansakunnat) on allekirjoittanut nämä
Kukaanjotka
ei voiovat
pakottaa
ketään,
eikä kukaan
voi pakottaa
kenenkään lasta/lähiomaista
⁃
sopimukset,
sitovia.
Käynnissä
oleva kampanja,
ja mahdollisesti
siihen
pakottaminen,
luultavasti rikkoo voimassa olevia sopimuksia.
rokotettavaksi.

Ennen
mitä tahansa rokotustoimenpidettä tulee henkilön tai hänen lähiomaisensa saada
⁃
Tämä
tarkoittaa:
selkeä luettelo lyhyen, samoin kuin pitkän, aikavälin sivu-/haittavaikutuksista ja niiden
- Kukaan
ei voi pakottaa ketään eikä kukaan voi pakottaa kenenkään lasta rokotettavaksi.
seurauksista.
− Ennen mitä tahansa rokotetta tulee henkilön tai hänen lähiomaisensa saada selkeä
Mitään
kokeellista
rokotetta
ei tulisi
antaa, toisin ja
kuin
tähän
asti on tehty.
⁃ luettelo
lyhyen
sekä pitkän
aikavälin
sivuvaikutuksia
niiden
seurauksista.
− Mitään kokeellista rokotetta ei tulisi antaa, toisin kuin tähän asti on tehty.

Huomaa, että edelleenkään ei ole olemassa mitään todisteita rokotusten tehokkuudesta eikä
todisteita
rokotukseteiedistävät
terveyttä.
Huomaa,siitä,
että että
edelleenkään
ole olemassa
mitään todisteita rokotusten tehokkuudesta
eikä vielä todisteita siitä että rokotukset tuovat terveyden.

Se on sinun valintasi. Ystävällisin terveisin
Se on sinun valintasi.
Ystävällisin terveisin

Yves Delatte
Yves Delatte
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VASTUULAUSEKE
Koska tämän asiakirjan allekirjoittanut rokottajataho yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa on
pakottanut rokotettavan henkilön ottamaan asiakirjassa ilmoitetut rokotteet, ko. rokottajataho,
yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, ottaa kaiken vastuun näistä rokotteista ja rokotuksen jälkeen
potilaalle seuraavista oireista, vammoista, sairauksista ja kuolemantapauksesta ilman
rokotustoimenpiteeseen liittyvää aikarajoitusta.
Tämän asiankirjan allekirjoittanut rokottajataho, hänen ylin esimiehensä, rokottettava henkilö sekä
annetut rokotteet ilmoitetaan tämän asiakirjan allekirjoitusosassa (sivut 3-4).
Tämän asiakirjan allekirjoittanut rokottajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on sitoutunut
maksamaan korvaukset ja hoitokulut kaikista rokotuksen jälkeen rokotetulla ilmenevistä
vammautumiseen ja sairauteen liittyvistä hoidoista rokotetun henkilön koko loppuelämän ajan.
Tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on sitoutunut
maksamaan rokotuksesta sairastuneen ja/tai vammautuneen henkilön kaikki hoitokulut,
koulutuskulut ja mahdolliset apuvälinekustannukset rokotetun henkilön koko loppuelämän ajan.
Tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on sitoutunut
maksamaan rokottamansa henkilön vammautumisesta, sairastumisesta ja/tai näihin liittyvästä
kuolemantapauksesta aiheutuneet kaikki mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset,
kuolemantapauksessa myös hautajaiskulut.
Asiakirjan allekirjoittanut taho velvoitetaan huolehtimaan yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa
siitä, että rokotettu saa asiallisen ja riittävän toimeentulon vammoistaan ja sairaudestaan huolimatta.
Tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, suostuu siihen, että tämä
asiakirja mitätöi rokotusvammatapauksessa tai rokotuksesta seuranneessa sairaus- tai
kuolemantapauksessa vainajan suojasta annetun lain mukaisen vainajan suojan.
Lisäksi tämän asiakirjan allekirjoittajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on tietoinen siitä,
ja myös hyväksynyt sen, että tämä asiakirja ohittaa lääketeollisuuden ja siinä tai sille
työskentelevien toimijoiden hankkiman tai saaman syytesuojan.
Tämän asiakirjan allekirjoittanut rokottajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, on
ymmärtänyt ja hyväksyy sen, että annetuista rokotteista tai rokotuksesta seuranneen vamman,
sairauden ja/tai kuoleman tutkii rokottavasta tahosta riippumaton ja puolueeton toimija.
Tämän asiakirjan allekirjoittanut rokottajataho, yhdessä ylimmän esimiehensä kanssa, hyväksyy
sen, että annetuista rokotteista tai rokotuksesta aiheutuneesta vammasta, sairaudesta ja/tai
kuolemantapauksesta seuraavaan oikeudenkäyntiin osallistuvat asianajajat ja muut oikeushenkilöt
valitaan vammautuneen tai sairastuneen tai hänen lähiomaistensa toimesta puolueettomista
toimijoista.
Mikäli rokottajataholla ei ole ylintä esimiestä tai häntä ei ole mainittu allekirjoitusosassa, niin
rokottajataho ottaa yksin vastuun rokotuksesta tässä vastuulausekkeessa kuvatulla tavalla.

Sivu 3 / 4

ALLEKIRJOITUSOSA
ROKOTETTAVA HENKILÖ
Nimi

Henkilötunnus

ROKOTTEEN TIEDOT
Rokote

Kauppanimi

Valmistaja

Eränumero

Taudit, joita vastaan rokote antaa suojan

Rokoteluettelo jatkuu seuraavalla sivulla
ROKOTUSAIKA JA -PAIKKA
Aika
Paikka (terveydenhoitoyksikön nimi)

ROKOTTEEN ANTAJA
Nimi

Henkilötunnus

Ammatti / asema

ROKOTTEEN ANTAJAN YLIN ESIMIES
Nimi

Henkilötunnus

Ammatti / asema

ROKOTTEEN ANTAJAN ALLEKIRJOITUS
VAHVISTAN, ETTÄ OLEN LUKENUT VASTUULAUSEKKEEN (sivu 2), JA OTAN VASTUUN
ANTAMISTANI ROKOTTEISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA VASTUULAUSEKKEESSA
KUVATULLA TAVALLA.
VAKUUTAN, ETTÄ ANTAMANI ROKOTTEET OVAT TÄYSIN TURVALLISIA EIVÄTKÄ
AIHEUTA MITÄÄN LYHYT- TAI PITKÄAIKAISTA TAUTIA, SAIRAUTTA, ALLERGIAA TAI
MUUTA VAHINKOA TAI VAMMAA, EIVÄTKÄ ROKOTTEIDEN SISÄLTÄMÄT AINEOSAT
OLE VAARAKSI ROKOTETTAVAN AIVOILLE TAI KEHITYKSELLE.
Allekirjoitus ja nimen selvennys

ROKOTELUETTELO (jatkoa)
Alla on lueteltu ne rokotteet, jotka on annettu rokotettavalle sivulla 3 mainitun rokotteen lisäksi.
ROKOTTEEN TIEDOT
Rokote

Kauppanimi

Valmistaja

Eränumero

Taudit, joita vastaan rokote antaa suojan
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ROKOTTEEN TIEDOT
Rokote

Kauppanimi

Valmistaja

Eränumero

Taudit, joita vastaan rokote antaa suojan

ROKOTTEEN TIEDOT
Rokote

Kauppanimi

Valmistaja

Eränumero

Taudit, joita vastaan rokote antaa suojan

ROKOTTEEN TIEDOT
Rokote

Kauppanimi

Valmistaja

Eränumero

Taudit, joita vastaan rokote antaa suojan
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