
Tiesitkö tämän ROKOTEPASSISTA:
➢ Rokotepassilla halutaan  sulkea osa yhteiskunnasta rokottamattomilta. Usko-

taan tai uskotellaan, että nimenomaan he levittävät tautia. Tutkimusten mu-
kaan kuitenkin  rokotetut levittävät tautia yhtä lailla kuin rokottamatto-
mat1. Tämän myöntävät myös Suomen viranomaiset niissä asiakirjoissa, joi-
hin koronapassilainsäädäntö perustuu2.

➢ Rokotepassin vaatiminen merkitsee yhden ihmisryhmän syrjintää. Suomen
perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki  ja monet muut säädökset  kieltävät syr-
jinnän.

➢ Nykyinen  rokotepassiin  perustuva  syrjintä  voi  olla  vasta  alkua.  Vähitellen
voidaan  liukua  yhä  pidemmälle  piikkiapartheidiin,  jossa  perustavaa  laatua
olevat kansalaisoikeudet riistetään osalta ihmisiä. Monissa Euroopan maissa
passiton ei voi käyttää useimpia kauppoja, terveyspalveluja eikä liiken-
nevälineitä. Hän ei pääse edes omaan työpaikkaansa. 

➢ Monet ajattelevat, ettei rokotepassirajoituksista tarvitse huolestua, kun on ot-
tanut  kaksi  koronapistosta.  Todellisuudessa  rokotepassin  voimassaolo  voi
kohta vaatia kolmatta injektiota ja myöhemmin neljättä jne.  Israelissa
keväällä rokotettujen on otettava kolmas rokoteannos, mikäli haluavat passin-
sa olevan voimassa3.

➢ Koska korona on todellisuudessa vaarallisuudeltaan samaa luokkaa kuin inf-
luenssa4,  tarjoaa rokotepassi  tulevaisuudessa mahdollisuuden koska ta-
hansa riistää kansalaisoikeudet suurelta ihmisjoukolta.

➢ Rokotepassia ei ole otettu käyttöön ihmisten suojelemiseksi koronalta. Tätä
kuvastaa mm. se, että  EU on valmistellut sitä jo ainakin kaksi vuotta en-
nen koronaepidemiaa5. 
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➢ Viranomaiset sanovat suoraan, että rokotepassilla painostetaan tai jopa pako-
tetaan ihmisiä ottamaan koronainjektio, vaikka viralliset tilastot kertovat, että
koronapiikki on ratkaisevasti vaarallisempi kuin aiemmat rokotteet6. Suomen
perustuslaki, potilaslaki,  Nürnbergin säännöstö,  Euroopan neuvoston pää-
tökset ja monet muut kansainväliset sopimukset kieltävät pakkolääkinnän.

➢ Terveyden edistämishankkeen sijasta rokotepassi on ainakin rokoteyhtiöiden
rahasampo: ihmiset voidaan pakottaa ottamaan vähän päästä uusia tehostero-
kotteita tai geeniterapioita mitä erilaisimpien todellisten tai luuloteltujen uh-
kien torjumiseksi7. Rokoteyhtiöt saavat miljardien eurojen voitot.

➢ On paljon merkkejä siitä, että rokotepassin halutaan tulevaisuudessa toimivan
digirahalompakkona ja -henkilöllisyystodistuksena8. Näin ihmisen elämä saa-
daan täydellisesti keskitettyyn kontrolliin.

➢ Rokotepassista halutaan väline, jolla meitä siirretään yhä pidemmälle  valta-
viin datamääriin ja keinoälyyn perustuvaan talousjärjestelmään. Tämän
uuden vallan ja resurssien kasaamisjärjestelmän raaka-aineita ovat meidän
kehomme ja kaikki meitä koskevat tiedot9.

➢ Samalla yhteiskuntamme siirtyy yhä lähemmäksi kiinalaista autoritaarista
järjestelmää. Yksityisyyden suojaa ei ole, ja ”isoveli” tarkkailee ihmistä jat-
kuvasti ja määrittelee vähän päästä jokaiselle uuden, ”hyvästä” ja ”huonosta”
käytöksestä riippuvan sosiaalisten pisteiden lukeman. Kun pisteet laskevat ih-
mistä rangaistaan välittömästi ilman oikeudenkäyntiä.

Lisätietoja mm. sivustoilta: koronarealistit.com, vapaudenpuolesta.fi ja 
pelastetaansuomenlapset.fi. Kyselyt, kommentit ja kiinnostus toiminnasta paikallis-
ryhmissä tai muuten osoitteeseen: koronatietoa@gmail.com
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