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Monenmaanlääkäritestäisivätlastenkoronarokotukset 


SuomalaistenlääkärienPelastetaanLapset-kampanjaeioleainoalasten
koronarokotuksiinkriittisestisuhtautuvaliike.MyösTanskassa,USA:ssa, 
Iso-Britanniassa,USA:ssa,IsraelissajaJapanissalääkäritovattulleetjulki
rokotuksiavastaan.Kokeellinengeeniteknologineninjektiokoetaanliiansuureksi
riskiksimahdollisiinhyötyihinverrattuna. 

Suomalaistenlääkärienr yhmäjulkaisiv iikkos ittenP
 elastetaanL apset- kampanjan.K
 ampanjan
tarkoituso
 ns uojellalapsiajan
 uoriak okeellisiltag eeniteknologisiltak oronarokotteilta.
Vetoomukseno
 na llekirjoittanutjolähes3
 0s uomalaislääkäriäjalukemattomatm
 uut
terveydenhuollona mmattilaiset.L isäksik okok ansallea voimessaa dressissat ukensak ampanjalle
ona ntanutjoy li3
 000s uomalaista. 
PelastetaanL apset- kampanjay llättim
 onet,s illät ähänm
 ennessäo
 na jateltulääkärieno
 levan
varauksettalastenjan
 uortenk oronarokotustenp
 uolella.R
 okotteissak äytössäo
 levau
 udenlainen
geeniteknologiao
 nk uitenkinh
 erättänyth
 uolta;r okotteidenp
 itkäaikaisseurauksiae ip
 ystyk ukaan
ennustamaan.M
 onessam
 aassalääkärito
 vatkint ulleetjulkir okotteidenp
 otentiaalisistah
 aitoista
suhteessav ähäisiinh
 yötyihin. 
Terveidenlastenr okottaminent arpeetonta 
Tanskassah
 yvinkina rvostetutlääkärito
 vatk ritisoineets uunnitelmialastenjan
 uorten
rokottamisesta.T anskanlastenlääkäriyhdistykseny lilääkäri jalastenlääkäreidenp
 uheenjohtaja
KlausB
 irkelundJ ohanseninm
 ukaanlapsillao
 nh
 yvinp
 ienir iskis airastuav akavastiC
 ovid-19:ään,
eikäT anskassa( kutenS uomessakaan)o
 leo
 llutk uolemantapauksialastenk eskuudessa.M
 yös
rokotteitajaimmunologiaat utkivaR
 oskildeny liopistonp
 rofessoriK
 arenA
 ngelikiK
 rogfelto
 n
samoillalinjoilla:” Terveidenlastenr okottamineno
 nt arpeetonta.J oso
 lett erve,
immuunijärjestelmäo
 na ktivoitavailmank einotekoisiat oimenpiteitär okotteenm
 uodossa.” 
Haittavaikutuksiae
 iv oip
 oissulkea 
SuomalaistaM
 oniammatillistaK
 oronakriisinR
 atkaisuryhmääM
 KR:ääv astaavaIso-Britannian
asiantuntijaryhmäH
 ARTo
 nm
 yösa vannutv etoomuksenlastenjan
 uortenk oronarokotusten
estämiseksi.H
 ARTk oostuulukuisistalääkäreistä,t utkijoistajaa kateemisistao
 saajista,jotkat uovat
esiinti
 eteellisiän
 äkemyksiäk oronakriisiinliittyen.H
 ARTinm
 ukaanlapsete ivätt arvitse
koronarokotuksiaitsensät aim
 uidens uojelemiseksi.H
 em
 uistuttavatn
 oudattavansalääkäreiden
vannomaaH
 ippokrateenV
 alaa,jokaa lkaas anoin:” Ensin,ä lät eeh
 armia”. 

LääketieteenV
 astuullisuusperiaatettak orostaam
 yös9
 3israelilaisenlääkärina voink irje,k uten
moniam
 uitakins amojap
 erusteita,joitas uomalaislääkärienP
 elastetaanL apset- kampanjao
 n
tuonute siin.Israelilaislääkäritt uomitsevath
 ätäilynu
 udenlaisillag eeniteknologisillar okotteilla:
”Emmev oip
 oissulkeap
 itkäaikaisiah
 aittavaikutuksiak asvuun,lisääntymiseenjah
 edelmällisyyteen,
vaikkein
 iitän
 yto
 lisit ullutv ieläe siin.” 
ADE-ilmiöh
 uolettaa 
Ruotsissas uojaikärajak oronarokotuksilleo
 na setettu1
 6v uoteen,N
 orjassat aas1
 8v uoteen.
Poikkeuksiat ehdäänv ainr iskiryhmäläistenk anssa.J apanilaiseto
 vato
 lleetk oronarokotuksiin
skeptisiälaajemminkin.H
 uoltah
 erättääe simerkiksiA
 DE-ilmiö( AutoimmuneD
 ependent
Enhancement)e lia utoimmuunireaktio,jokat appoilapsiad
 enguekuumerokotteena iheuttamana.
USA:ssaA
 merica’sF rontlineD
 octors- järjestöv aatiiv älitöntäa lle1
 6v uotiaidenk oronarokotusten
lopettamista:” Olemmes hokissajop
 elkästäk eskustelusta,e ttäa merikkalaisiak äytettäisiin
koe-eläiminä( kokeellisiing eeniteknologiainjektioihin)h
 enkiinjäämisprosentinv irukseeno
 llessa
globaalisti9
 9.8%jaa lle7
 0-vuotiailla9
 9.97%.” 
Kritiikkiät oimintatavoille 
Kansallistenlääkäriryhmienlisäksik ansainvälisetlääkärijärjestöto
 vath
 eränneeta siaan.R
 oyal
Collegeo
 fP
 aediatricsa ndC
 hildH
 ealthv etoaalastenlääkäreihiny mpärim
 aailmaa:” Ketääna lle
16-vuotiastae it uler okottaa,jost ämäe io
 leä ärimmäisessär iskiryhmässä”.K
 ritiikkiäo
 vats aaneet
koronarokotustenlisäksin
 iihinliittyvätt oimintatavat.E simerkiksiW
 orldD
 octorsA
 llianceo
 nt uonut
esiins elkeitäe turistiriitojak oronarokotteitae distävient ahojenjalääketeollisuudenv älillä:” On
selvää,e ttär okotevalmistajiena vokätisetlahjoituksetjav ahvalobbausv aikuttaaW
 HO:n,
kansallistent erveydenhuollono
 rganisaatioidenjae rim
 aidenh
 allitustent oimintaan.” 
Huolilapsistah
 erättäneelääkäreitäjat utkijoitat ulemaanjulkit odennäköisestim
 onessam
 uussakin
maassar okotustenlähestyessä.P
 elastetaanL apset- kampanjajatkaan
 äidenjulkitulojens ekä
aiheeseenliittyvienu
 usimpient utkimustulostenr aportoimista. 
Lisääti
 etoa:w
 ww.PelastetaanLapset.fi 
sekäs osiaalisenm
 ediank anavilla. 

Lisätiedotjah
 aastattelupyynnöt: 
info@pelastetaanlapset.fi 
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LÄHDEVIITTEITÄA
 RTIKKELIIN: 
Lääkäritv etoavat:e ik oronarokotteitalapsille– A
 M( avoin.media) 
https://indblik.dk/danske-laeger-advarer-risikabelt-og-unoedvendigt-at-vaccinere-raske-boern/ 
https://www.hartgroup.org/open-letter-child-vaccination/ 
www.mkrsuomi.fi 
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/304124 
https://www.thelocal.se/20210622/sweden-recommends-covid-19-vaccination-for-over-16s/ 
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/25/national/science-health/japan-experts-coronavir
us-vaccines-safety/ 
https://sharylattkisson.com/2021/06/read-pro-vaccine-doctors-file-suit-to-stop-emergency-use-of-
covid-19-vaccine-in-kids/ 
https://worlddoctorsalliance.com/ 
https://www.rcpch.ac.uk/news-events/news/message-paediatricians-children-young-people-covid
-19-vaccination-programme 




