113. MITÄ TIEDÄMME ROKOTTEISTA?
Mediassa on puhuttu rokotusten välttämisestä, toisaalta myös välttämättömyydestä. Ministeri Saarikko
patisti kriittisiä neuvolatyöntekijöitä kannustamaan vanhempia rokotuttamaan lapsensa (HS A8
15.8.17). Samoin saimme lukea Saarikkoa tukevan kirjoituksen siitä, että rokotus ei ole uskon asia (HS
A516.8.17).
Rokotus ei saisi olla sitä, mutta tällä hetkellä virallinen usko rokotuksiin on vahva. Julkinen tieto
rokotuksista taas on hyvin vähäistä. Amerikassa on juuri valmistunut selvitys siitä, mitä rokotteet
sisältävät ja miten ne vaikuttavat vauvoihin ja pikkulapsiin (www.feriafinland.fi). Lähes 60 asiantuntijaa
kertoo Ty Bollingerin kokoamalla videolla tieteellisiä tosiasioita rokotteista ja kokemuksiaan niiden
vaikutuksista.
Emme yleisesti tiedä, että rokotteiden valmistusta ei tarkkailla yhtä perusteellisesti kuin lääkkeitten
kehittelyä. Rokotevalmistajilla on suurempi vapaus lisätä rokotteisiin tarpeellisiksi katsomiaan aineita,
kuten syöpää aiheuttavaa formaldehydiä. Lisäksi ne on vapautettu kaikesta vastuusta valmisteittensa
vaikutusten suhteen.
l
Välttämättömänä pahana on sivuutettu elohopean (tiomersaali) ja alumiinin (adjuvant, tehosteaine)
käyttö rokotteissa, Molemmat aineet kuuluvat myrkyllisimpien metallien joukkoon, ja yhdistettynä
polysorbaatti 80:een, ne pystyvät nimenomaan ruiskeena läpäisemään veriaivoesteen avaten tien
rokotettavan aivoihin ja keskushermostoon. Näin selittyvät aivoperäiset seuraukset, kuten ADHD,
autismi, epilepsia, kätkytkuolema, narkolepsia.
Nykyisen ohjelman mukaan suomalaiset vauvat saavat ensimmäisen elinvuotensa aikana kymmenen
rokotusta. Jokaisessa rokotuksessa on mukana yllämainittuja aineksia, jotka yhteensä ylittävät sallitut
rajat. Amerikassa rokotusten määrä on paljon suurempi, ja siihen suuntaan meitäkin ohjataan.
THL on laitos, jonka piiriin rokotukset kuuluvat. Annika Saarikon tulisi mieluummin vaatia tätä virastoa
toimimaan epäkohtien korjaamiseksi. THL ei yksin siihen pysty, mutta yhdessä Euroopan EMA:n ja
avoimen tiedottamisen kanssa voidaan ehkä saada parannusta asiaan. Perusrokotukset ovat tärkeät,
mutta niillä ei saa vahingoittaa yhtäkään lasta.
Ulla Grünstein
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PS. Toukokuussa 2018 on ilmestynyt Elina Hytösen ja Kirsi Lohtajan kirjoittama kirja
ROKOTTEET JA VAIETTU TIETO. Jokaisen, joka haluaa saada selville rokotteista tietoa, jota ei
virallisilta tahoilta saa, on hyvä tutustua tähän teokseen. Siinä on tarkasti ja totuudenmukaisesti
kerrottu, mitä rokotteet sisältävät ja mitä ne saattavat aiheuttaa. Varsinkin lasta odottavien ja
pikkulasten vanhempien olisi välttämätöntä tutustua kirjaan, ennen kuin ensimmäistäkään
rokotetta annetaan vauvalle.
Ulla Grünstein

