Några vanliga argument inom ”antivax-rörelsen”:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vaccinet är inte testat tillräckligt.
Vaccinet har farliga biverkningar.
Man vet inte vad som nns i vaccinet.
Jag har rätt att bestämma över min kropp.
Vaccintvång och vaccinpass inkräktar på min personliga frihet.
Vaccintvång och vaccinpass är ett hot mot demokratin.

Vaccinet är inte tillräckligt testat.
Var det inte det från början, så är det i alla fall testat nu; all tillgänglig statistik
bevisar bortom allt rimligt tvivel, att vaccinet räddar liv. 42 procent av
världens befolkning är nu vaccinerade, dvs. ungefär 3,3 miljarder människor.
Vaccinerade kan bli smittade, men blir sällan allvarligt sjuka, utan överlever.
Ovaccinerade blir i oerhört mycket större utsträckning smittade, och riskerar
också att bli allvarligt sjuka och dö.
Vaccinet har farliga biverkningar.
Att vaccinera sig mot Covid 19 måste väl vara bland det absolut ofarligaste
som nns, statistiskt sett!? Det är farligare att köra bil, yga ygplan, äta mat,
sola sig, bada bastu, ta en öl i veckan, sminka sig… osv osv. Allvarliga
biverkningar av covid 19-vaccin räknas i promille av antalet vaccinerade.
Risken att få covid och bli allvarligt sjuk om man inte vaccinerar sig är
enormt mycket högre än risken att drabbas av allvarliga biverkningar av
vaccinet. Det är bara att jämföra hur många som får covid per million
människor – och hur många som dör pga detta – med antalet människor
som får allvarliga biverkningar av vaccinet.
Man vet inte vad som nns i vaccinet.
Nähä, men man vet väl strängt taget inte nåt som helst om vad som nns i
nåt som helst? Hur många orkar läsa innehållsdeklarationen på de matvaror
vi köper? Hur många kan eller orkar dra de rätta slutsatserna av sin
eventuella kunskap om innehållet? Detsamma gäller för de drycker vi häller i
oss, ja rentav för vattnet vi dricker. Vi är omgivna av giftiga kemikalier hela
tiden, cancerframkallande ämnen, tungmetaller; det är faktiskt inte helt
ofarligt att leva…
Vi har ingen aning om vad som nns inuti en dator, ändå använder vi den,
eftersom vi ser att den fungerar och hjälper oss tillfredsställa våra behov och
lösa våra problem.
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Jag har rätt att bestämma över min kropp.
Jodå, men bara så länge detta bestämmande inte drabbar andra. Man har
möjligtvis rätt att vägra vaccinera sig, men man har i så fall inte rätt att vistas
bland andra människor, eftersom man kan föra smittan vidare. Om man inte

vaccinerar sig har man skyldighet att isolera sig och helst inte ha kontakt
med en enda människa.
Vaccintvång och vaccinpass inkräktar på min personliga frihet.
Jaha, det gör det. Men det gör också i stort sett alla lagar och bestämmelser
som nns i ett samhälle. Ingen har rätt att i sin personliga frihets namn välja
att köra bil på vänster sida av vägen i Sverige. Det är väl ok att man då kör
ihjäl sig själv, men det är inte ok att man riskerar skada andra.
Vi har lagar som förbjuder mord, stöld, skatte el, nedskräpning m.m.,
m.m. Alla inskränker vår personliga frihet – till förmån för det allmännas
bästa. Att leva i ett samhälle innebär att man inte bara har rättigheter, utan
också skyldigheter. Annars nns det inget samhälle, och alla får göra precis
vad dom vill; djungelns lag råder.
Ska alla de många äldre som nu äntligen fått sitt vaccin, ska de tvingas att
återigen isolera sig, inte få trä a ens sina anhöriga – bara för att ett antal
ovaccinerade stollar kräver sin rätt att få röra sig fritt som de vill?!
Det är givetvtis ett absolut självklart krav, att alla som jobbar inom
sjukvården, äldrevården, hemvården etc. vaccinerar sig. Ovaccinerad
personal inom dessa yrkesområden utgör ett hänsynslöst hot mot patienters
och brukares hälsa.
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Vaccintvång och vaccinpass är ett hot mot demokratin.
Demokrati innebär att majoriteten bestämmer. Därutöver bör naturligtvis
också minoriteters åsikter och beteenden tolereras i möjligaste mån. Men
inte om de skadar andra! Terrorister och kriminella anser att de har rätt att
skjuta folk och spränga byggnader i luften om de så önskar – detta kan vi
inte tillåta i demokratins namn, eller hur? Att låta folk som så önskar fritt gå
omkring och smitta andra med en dödlig sjukdom är ett jämförbart och helt
oacceptabelt beteende.

