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סיום מיידי של קמפיין החיסון הניסיוני הפלילי הנוכחי והקמת ועדת מית ל"קריאה בינלאו
 חקירה אזרחית בינלאומית"

 

 2021יולי  03פריס, צרפת, 

  Vaccine Vigilance European Forum forבחסות הפורום האירופי לזהירות בחיסונים 
 (EFVV)   ובמהלך הפגישה הראשונה בפריז ועל ידי ועידה טלפונית של המועצה המדעית

, קבוצה של מדענים, עורכי דין,  19-הבינלאומית והצרפתית להערכת מדיניות קוביד
אינטלקטואלים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, פקידים ואזרחים אימצו פה אחד בקשה  

 .אזרחית בינלאומיתלהקמת ועדת חקירה  

 

אחת המטרות העיקריות של החלטה זו הייתה לרתום את המומחיות, הניסיון, הידע 
והכישורים הרבים של התנועות השונות שהתגלו במהלך משבר בריאותי זה וליישם אותן 

בפיתוח פתרונות בריאותיים ואסטרטגיים קונקרטיים. אלה יהיו פתרונות מדעיים, משפטיים, 
 ., שייושמו בשטח, עם העם ועבורוביטחוניים ופוליטיים צבאיים

מומחים בתחומים ודוברים שונים שהשתתפו באופן אישי או בשיחת ועידה טלפונית בקשו את 
ולהדגיש את הנסיבות וההשלכות של  19-קובידזכות הדיבור להשמיע מנסיונם בנושא 

עד כה. הוועדה הבינלאומית עסקה בפיתוח הצעות  2021-ו 2020האירועים שנצפו בשנים 
כלכליות, פוליטיות ומשפטיות אלה, יחד עם -קונקרטיות. בהתחשב בעדויות מדעיות, חברתיות

ללא ספק  -י מסוכן כפוי היעדר הצדקה להעברת חוק מצב החירום וארגון מסע חיסונים ניסיונ
קטלני עבור רבים, הביאו לדרישה מצד הנוכחים לסיום מיידי של מסע החיסונים בצרפת 

ובעולם. ועדת החקירה הבינלאומית שנבחרה פה אחד תאחד את החומר הדרוש כדי להפליל 
את האחראים, בין אם במישרין ובין אם כשותף לטבח המאורגן הזה. יש כבר ראיות הניתנות 

 .כימות כדי להוכיח את הפשע הזהל

פול -פייר אודייה (מנתח שיניים בדימוס, לוקסמבורג), גרגורי-בראשות הועידה עמדו ז'אן
לברגר (מדען בינלאומי, שוויץ) בהשתתפות וירג'יני דה מרטין (סופר, בריטניה) ואסטריד סטק

רקיה (עורכת דין, צרפת). כמו כם השתתפו נציגים מישראל, קוויבק, קנדה, ארצות -אראוג'ו
 .מהעולם נגליתנציגים דובר אהברית, לוקסמבורג, בלגיה, שוויץ, סבויה הצרפתית ו

מפגש זה נערך לאחר האסיפה הכללית של הליגה הלאומית לחופש בחירה בחיסונים, 
ברי הקבוצה בראשות ז'אן פייר אודיה. השנה השתתפו באסיפה השנתית מספר רב של ח
 .שהצביעו בעד אישור הקמת ועדה זו, והתחייבו לתמוך באופן פעיל בפרויקט

, 19-הישיבה הראשונה של המועצה המדעית להערכת מדיניות קוביד בנאום הפתיחה של
של כל העדויות, ישום ותיעוד דחוף לבצע רמאוד פייר אודייה את הצורך ה-הדגיש ד"ר ז'אן



ודחוף, זה חמור מאחר והמצב עכשיו עול. הממצאים וההשלכות העומדים לרשותה עד כה ולפ
מיידית כדי להגן על אנשים לפני שיהיה להשתהות אלא לפעולה נחושה, החלטית וזמן לא ה

ד"ר אודייה הראשון,  הנוכחי לרצח העם ברואנדה ביומו של מצב עשותו השוואהמאוחר מדי. ב
נורא. הוא ציטט את בטבח הערב שלא היו חשדות  את מהירות האירועים,הזכיר לנוכחים 

פקד העליון של כוחות השלום של האו"ם, שהיה עד למהירות הגנרל רומיאו דלייר, המ
לאחר שדיווח על מהירות הברק של רצח העם וחוסר האונים שלו  . .המדהימה של האירועים

יסמי מתפתח אמול הכוח ההרסני של השנאה בין הטוטסי להוטו, הגנרל דלייר אמר ש"שינוי ס
 לאורך כל החיים או שזה יכול לקרות ברגע!" 

משבר הקורונה וכי הקמת ועדת החקירה בהוסיף כי היום הגענו לנקודת זמן זו  ד"ר אודידייה
 הבינלאומית לאזרחים היא אחת התגובות ההכרחיות למצב המפחיד הזה. 

 .הנאום שלו מתעתק במלואו למטה

 פייר אודייה -נאום הפתיחה מאת ד"ר ז'אן

, לחלוק כמה מחשבות על המצב מבואלפני שאגיע למטרת הפגישה הזו, אני רוצה 
 .הנוכחי, החמור במיוחד, שאיחד אותנו היום

ת היום מהרשויות הציבוריות שלנו. אף אחד לא יכול היה להחמיץ את דפרוח של פילוג נו
חיסון, מציבים אנשים אחד נגד ה לחובת גישההאופן שבו מדיניות בריאות ובמיוחד את ה

 השני, קורעים מערכות יחסים לגזרים ואפילו מחדירים סכסוך בתוך משפחות. 

 . הפרד ומשול היא טכניקה ידועה להשגת כוח ולשמירה עליו

שחייתי  חרריטוריה שאני מכיר טוב במיוחד מאבאפריקה, ט עלתמופזו הטכניקה את הראיתי 
לצטט כדוגמה את הטרגדיה של רואנדה. מאמץ לפילוג  אבקששנה.  40ועבדתי שם במשך 

אורגן בכוונה כדי לעורר מלחמה בין ההוטו לטוטסי, שני שבטים שחיו בשלום, באותה מדינה, 
בעלי חיים. המתיחות פרצה  חקלאים והשני מגדליאחד מורכב מהבמשך שנים ארוכות, 

לראשונה בתקופה הקולוניאלית הבלגית, כאשר האינטרסים הכלכליים של אלה שרצו לבזוז 
 .את המדינה העמידו בכוונה את שתי הקבוצות הללו זו מול זו, כדי לפלג, לכבוש ולבזוז

הקהילה הבינלאומית הוזהרה שוב ושוב מפני המתיחות הגוברת בין שתי הקהילות הללו, אך 
השטח כדי להזהיר מדבר לא נעשה. כאשר האו"ם הגיע כדי להבטיח שלום, מידע מדאיג נשלח 

ייר שהיה אחראי על המבצעים. מפני מלחמת אזרחים קרובה, במיוחד מהגנרל הקנדי רומיאו דל
אך לגנרל הקנדי לא הייתה הסמכות להתערב; לא הייתה לו ברירה אלא לעמוד חסר אונים, עד 

Radio-יה, זמן, תחנת הרדיו והטלוויזבאותו ה .להסלמה של המתיחות למלחמת אזרחים
, Télévision des Mille Collines (RTML) ל בדומה-BFMTV   בצרפת היום, שיחק תפקיד

מונד (שפורסם תמצית ממאמר בעיתון הצרפתי לה . לדוגמה, ברור מאודקטלני ועכשיו 
שמות ניתנו . ותפורשואז מ בהססנות להיתח משדר שנאה, RTML: ת) מדווח2019באפריל 

 עלהאנשי המיליציה לטבוח: "אתה תעידוד ל, פרסים הוצעו לגופות ושנועדו לחיסולאנשים  של
חצי עדיין  הקבורה את הטוטסים באש והם יתחרטו שנולדו... עשה כמיטב יכולתך!", "בורות



מילאה תפקיד מרכזי ברצח העם הזה   RTLM"ריקים; צריך למלא אותם!" לה מונד סיכם כי
 ."הוטו איבדו את חייהםהוהמתונים טוטסי מבני ה 800,000, שבו, על פי האו"ם, 1994בשנת 

רוצה לציין שהעיתון הלאומי הגדול שלנו נראה היום כמקור לדיסאינפורמציה לציבור  אני
הרחב. כמו כלי תקשורת רבים אחרים, הוא לוקח חלק במאמץ ליצור חלוקה בין אלה 

 .”התומכים בחיסון לבין אלה שהם "מתנגדי החיסון או ליתר דיוק לחופש הבחירה בחיסון

ם לראות מלחמת אזרחים פורצת האם ההיסטוריה חייבת לחזור על עצמה? אנחנו עומדי
בצרפת או באירופה? אני חושש שזה יכול להיות למרבה הצער המקרה ואני לא היחיד 

חיסונים בעידן קובי, מישל דה לורגריל מזכיר  באגודות חופש הבריאות שמרגיש ככה. בספרו
את האפשרות למלחמת אזרחים במקרה של חוק חיסון חובה לקוביד. לדעתו, המתח בין 

חיסונים על ילדים  11, אז הוטלו 2018תנגדי החיסונים, גובר בהדרגה מאז תומכי למ
 .צרפתים

הורים כפופים באיגוד שלנו, אנו עדים מדי יום למצוקה של משפחות שחוות סחיטה וכפיה. 
 .לצווי בית משפט השוללת מהם את זכויותיהם ההוריות עם הטלת חיסון מיידי על ילדיהם

רת מקדמת נרטיב תומך חיסונים עם המשבר הבריאותי הנוכחי, אנו עדים לאופן שבו התקשו
באופן מתמיד המיועד להטלת חוק חיסון חובה אוניברסלי ללא אבחנה והתחשבות במצב 

הביולוגי האישי. לדעתנו, מדובר בלא פחות מסטייה ביולוגית, סוציולוגית ורפואית. כמו גנרל 
י הסיכונים דלייר ברואנדה, כמה מדענים ועורכי דין מזהירים את הרשויות הציבוריות מפנ

דבר. הם עומדים חסרי  בידם לעשות, אבל אין חובה חיסוןחוק הבריאותיים והסוציולוגיים של 
ים על ידי התקשורת קשתוהם מיקולותרה. וגדל של החבפילוג ההולך אונים כשהם עדים ל

. על פי להסית איש נגד רעהומסוגל לעשות, ההמונית אשר, כמו רדיו מיל קולינס היה 
 :התקשורת שלנו והמומחים שרואיינו בטלוויזיה, ישנם שני סוגים של אזרחים

 תחסנים "למען טובת הכלל", הטובים העומדים בכל המגבלות הבריאותיות ומ •
האזרחים "הרעים" המטילים ספק במדיניות הדיכוי ואף נחשבים ל"פושעי בריאות"  •

משום שהם מסרבים להתחסן. למען האמת, אלה מה שנקרא "אזרחים רעים" הם 
למעשה אנשים שחושבים בעצמם ומטילים ספק בנרטיב הבריאותי הרשמי שדוחף 

 .ותם ולבריאות יקיריהםלחובת ההתחסנות. אלה אנשים החוששים לבריא

למרות השיח הפוליטי הראשוני שהרגיע אותנו שחופש הבחירה בחיסונים יישמר, חיסון חובה 
אינטר, היה ברור איך מבהירים את הצעת -נתי לצרפתלקורונה נמצא באופק. אתמול, כשהאז

החוק. כאן שוב, הכל מבוסס על דמויות שעברו מניפולציה מבישה במאמץ להצדיק חובה כזו. 
 לדעתנו, זה פלילי. 

בו בזמן, אנו רואים דאגה גוברת באוכלוסייה הכללית מהסיכוי לחובת ההתחסנות. ללא קשר 
ם עומדים בתור מחוץ למרכזי החיסונים, למה שהתקשורת אומרת כדי לשכנע אותנו שאנשי

האמונה שלנו היא שאנשים מפחדים מהחיסון הזה. הם חוששים לא רק לאבד את בריאותם, 
 .אלא גם את עבודתם



פונים אלינו מדווחים על מספר הולך וגדל של תופעות לוואי בקרב קרוביהם, חבריהם ה
עולם בהיסטוריה ושכניהם; ולפעמים, אפילו אנשים אלו סובלים מעצמם. על פי הדיווחים, מ

של החיסונים לא היה חיסון שגרם לכל כך הרבה נזק. אתמול בבוקר קיבלתי דו"ח ממשרד 
עורכי דין המתמחה בפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הם אומרים שהם מקבלים כעת מספר 

 .גדל והולך של תביעות ממשפחות: מוות, פקקת, התקפי לב

לנוכח הכחשה מצד הרשויות, מצד הרופאים הרושמים את המרשמים לחיסונים והסגל 
חיסוני חובה בילדות ובין אם  11המחסן, שרותי הליגה מבוקשים יותר ויותר... בין אם עבור 

, אלה הם כרגע שני הקרבות שאנו נלחמים. אין לנו פתרונות, אין לנו 19-עבור חיסון קוביד
מסרים של תקווה להציע. חוסר אונים זה שאנו מרגישים משותף להרבה אנשים בצרפת 

ובעולם. זה חוסר אונים מוחלט, כל כך מזיק כי לאנשים האלה אין התאגדות לתמוך בהם ואין 
 סעד משפטי! לאן הם יפנו?

בר נאלצו להתמודד עם טרגדיה אמיתית הנגרמת על ידי חיסוני הילדות, משפחות רבות כ
. יותר ויותר 19-אחרות מגלות כעת את הזוועה, את הסיכונים העצומים של חיסון קוביד

אנשים נאורים כעת. הם הופכים מודעים לפשע שבוצע לא רק נגד שלמותם הפיזית, אלא גם 
 להימשך?  נגד הערכים שלהם. האם הם יאפשרו למצב זה

זה מביא אותי לחשוב כיצד משבר זה יתפתח אם תהיה חובת חיסונים. אני רואה רק שתי 
 אפשרויות:

או שתהיה מלחמת אזרחים בין הנציגות התומכת בחיסונים לבין אלה שמאמינים  •
בחופש הבחירה בחיסונים בשילוב עם מתנגדי חיסונים אמיתיים. במקרה כזה, אנחנו 

 חיובית לחופש הבחירה בחיסון.  יכולים לפחות לקוות לתוצאה
 או שיהיה אסון בריאותי וחברתי אמיתי •

זו הסיבה שאנו קוראים לכל המדענים, עורכי הדין, הפוליטיקאים והתקשורת לפקוח את 
למצב המדאיג ביותר הזה שאילץ אותנו לנסח מסר חמור הדורש סיום עיניהם, אוזניהם ולבם 

 מיידי של מסע החיסונים הפלילי הזה. 

אנו גם קוראים להקמת ועדת חקירה אזרחית ואולי גם תביעה לשפוט את האחראים לאסון 
 הנוכחי והעתידי. 

  2021ביולי  3, ספרי
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