Manifestation mot Covid-19 pass 20.12.21
-Jag vill börja med att hälsa alla välkomna till denna fredliga demostartion mot
införandet av Covid-19 pass på Åland.
-Mitt namn är Johan Lindström och jag är lagtingsledamot i Ålands lagting och där
jag representerar Åländsk demokrati.
-Låt mig vara tydlig från början. Ingen människa ska behöva vacciner sig mot sin
egen vilja och ingen har rätt, varken stat eller människa att diskrimenar de som inte
vill eller kan vaccinera sig. Min kropp, mitt val måste gälla även här! Kom dock ihåg
att detta inte är en demostration mot vaccinet vara eller icke var, då den riskanalysen
måste varje människa få ta ställning till själv. Detta är en demonstartion mot Covid
pass och den diskriminering och segregering det medför.
-Att saken nu världen över eskalerar är mycket oroväckande. De demokratiska och
mänskliga rättigheteran körs nu över på ett sätt som vi som står här idag nog aldrig
upplevt. I coronapandemins eko införs nu Covidpass i rask takt på ett auktoritärt och
ovetenskapligt sätt.
-Vem tror på fullt allvar att efter införandet av dessa ”Hälsopass” att det kommer att
sluta där? Vi ser redan indikationer från vår eget lands regering att de gärna skulle
vilja använda passet till att ytterligare kontroller. Förutom resor och resturang besök
som gäller nu så även andra idrottsliga och kulturella tillställningar skulle pass
behövas.
Så min och er oro är mer än väl befogad!
När passmotståndarna gör sin oro hörd så misstänkligörs de snabbt som
(Antivaxxare, foliehattar, konspirationsteoretiker etc) Då tycker jag att det är på sin
plats att belysa det historiska perspektivet. För inte kan det väl vara så att
Nurmbergrättegången mot nazistläkarna var ogrundade? Nej ur den ondskan kom
1947 en väldigt viktig etisk kod som hela den fria världen då var rungande överens
om.
Här slogs bl.a. fast att informerat samtycke krävs, att forskningen skall ha goda
konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner skall minimeras.
Det framhölls att varje deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i ett
experiment och att den som leder ett sådant skall avbryta det om det verkar troligt att
en deltagare skadas. Senare har många FN-dokument har upprepat denna kods
bestämmelser och i regeringsformens andra kapitel sägs det att varje "medborgare
skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga
integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk
databehandling" och att "Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot
påtvingat kroppsligt ingrepp."

Stora viktiga saker som för min tanke till ordet ”PÅTVINGAT”
Hur kan man med en som normalbegåvad människa anse att covidpass inte är ett
påtvingat fenomen. I folkhälsans namn ängnar nu stater världen över sig åt social
utpressning där man steg för steg utesluter eller förbjuder de utan covid pass att
deltaga i sociala och kulturella evenemang, resa fritt eller samlas i större möten. Det
håller till och med på att gå så långt att man inte ens får gå till sitt jobb.
Norden har blande de högsta vaccinationstäckningsgraderna i världen mot dödliga
infektioner som mässling och difteri. Väl undersökta och under lång tid studerade
vaccin som är både säkra och effektiva. Även de är dock frivilliga! Men vi tar dem
för att vi vill och säkerhet kan påvisas om och om igen. Covid pass tvång däremot
skapar misstro mot mydigheter och sjukvården och riskerar därmed att
samhällskontraktet bryts vilket inte är bra för någon.
Förespråkarans mest högljudda argument är att vi måste rädda liv och miska trycket
på sjukvården. Jag håller med i sak men inte i deras sätt att fixa problemet.
För räddar vi faktiskt liv genom covidpass, lockdowns samt övriga restrektioner?
Visa mig den evidensbaserade statisktiken? Däremot är själmordstatsitken för 2020 i
samma nivå som totala antalet dödsfall i covid-19? De långtgående negativa
effekterna av dessa åtgärder som resulterar i en lidande ekonomi, självmord, psykisk
ohälsa och socialt understimulerade barn och unga kommer att jaga våra samveten för
resten av livet.
Enlig STM finns det nu ca 88000 yrkesverksamma inom social och hälsovården som
inte är dubbelvaccinerade. Om lagen tvingar alla dessa till covidpass kommer de att
förlora eller välja att avsluta sina jobb. DÅ har vi en verklig kris inom sjukvården
över en lång tid framöver.
Ett talesätt är att vägen till helvetet är kantat av goda intentioner. Men denna gång har
jag svårt att se de goda intentionerna över huvud taget!
Vaccinerad eller inte vaccinerad så är slutresultatet detsamma. Vi ska alla dö på ett
elller annat sätt MEN den stora frågan nu är hur vill vi leva våra liv?!

