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Studiuesi i OCLA-s (Ontario Civil Liberties Association/ Shoqata e Lirive Civile të Ontario), Dr. Denis 
Rancourt dhe disa kolegë akademikë kanadezë përgatitën një letër të hapur për të mbështetur ata që kanë 
vendosur të mos pranojnë vaksinën kundër COVID-19. 
 
Grupi thekson natyrën vullnetare të këtij trajtimi mjekësor, si dhe nevojën për pëlqimin e informuar dhe 
vlerësimin individual të rrezikut dhe dobisë. Ata refuzojnë presionin e ushtruar nga zyrtarët e shëndetit 
publik, agjencitë e lajmeve, mediat sociale dhe bashkëqytetarët. 
 
Kontrolli mbi integritetin tonë trupor mund të jetë kufiri përfundimtar i luftës për të mbrojtur liritë 
qytetare. Këtu më poshtë mund të lexoni letrën në fjalë: 
 

Letër e hapur për të pavaksinuarit 
 
Ju nuk jeni vetëm! Deri më datën 28 korrik 2021, 29% e kanadezëve nuk kanë bërë ende asnjë vaksinë 
kundër COVID-19 dhe 14% shtesë kanë bërë vetëm një dozë. Në SHBA dhe në Bashkimin Evropian, më 
pak se gjysma e popullsisë është plotësisht e vaksinuar, madje edhe në Izrael, “laboratori botëror” sipas 
Pfizer, një e treta e njerëzve mbeten plotësisht të pavaksinuar. Politikanët dhe media kanë përqafuar një 
pikëpamje të njëtrajtshme, duke ua hedhur krejt fajin qytetarëve të pavaksinuar për problemet që kanë 
ndodhur edhe pas tetëmbëdhjetë muajsh nxitje frike, bllokimesh dhe shtetrrethimesh. Është koha për të 
folur drejt dhe hapur. 
 
Është krejtësisht e arsyeshme dhe legjitime t’i thuash ‘jo’ vaksinave të testuara në mënyrë të 
pamjaftueshme për të cilat nuk ka ende një mbështetje shkencore të besueshme. Ju keni të drejtë të 
kërkoni mbrojtjen e trupit tuaj dhe të refuzoni trajtimet mjekësore nëse e shihni të arsyeshme. Keni të 
drejtë të plotë t’i thoni ‘jo’ shkeljes së dinjitetit, integritetit dhe autonomisë tuaj trupore. Ky është trupi 
juaj dhe ju keni të drejtën për të zgjedhur. Keni të drejtën të luftoni për fëmijët tuaj kundër vaksinimit të 
tyre masiv në shkolla. 
 
Keni të drejtën të pyesni nëse pëlqimi i lirë dhe i informuar është ende i mundur në rrethanat aktuale. 
Efektet afatgjata janë të panjohura. Efektet transgjenerative janë të panjohura. Forcimi i imunitetit 
natyror i shkaktuar nga vaksina është ende i panjohur. Dëmi i mundshëm është i panjohur pasi raportimi 
i efekteve anësore është i vonuar, jo i plotë dhe i paqëndrueshëm midis juridiksioneve. 
 
Mediat kryesore, fushatat e manipuluara sociale qeveritare, rregullat dhe politikat e padrejta, 
punëdhënësit bashkëpunues dhe turma e mediave sociale ju kanë vënë në shënjestër. Po ju thuhet se tani 
ju jeni problemi dhe se bota nuk mund të kthehet në normalitet nëse nuk vaksinoheni. Propaganda po ju 
viktimizon egërsisht dhe ata që ju rrethojnë bëjnë presion të vazhdueshëm. Mbani parasysh: ju nuk keni 
asgjë që nuk shkon. 
 
Ju jeni akuzuar në mënyrë të pasaktë se jeni burim i varianteve të reja të SARS-CoV-2, kur në fakt, sipas 
shkencëtarëve kryesorë, sistemi juaj imunitar natyror gjeneron imunitet ndaj komponentëve të shumtë të 
virusit. Kjo do të nxisë mbrojtjen tuaj nga një gamë e gjerë e varianteve virale dhe do të pengojë përhapjen 
e mëtejshme të tyre tek dikush tjetër. 
 
Ju jeni plotësisht të justifikuar ndërkohë që kërkoni studime të pavarura të rishikuara nga kolegët, të pa 
financuara nga kompani farmaceutike shumëkombëshe. Të gjitha studimet e rishikuara nga kolegët për 



sigurinë dhe efikasitetin afatshkurtër janë financuar, organizuar, koordinuar dhe mbështetur nga këto 
korporata fitimprurëse; dhe asnjë nga të dhënat e studimeve nuk është bërë publike ose në dispozicion 
për studiuesit që nuk punojnë për këto kompani. 
 
Keni të drejtën të vini në dyshim rezultatet paraprake të eksperimenteve të vaksinës. Vlerat e larta të 
pretenduara të efikasitetit relativ mbështeten në një numër të vogël "infeksionesh" të përcaktuara me 
përpikmëri. Studimet gjithashtu nuk u kryen me metodën e verbër, sepse njerëzit që merrnin injeksionet 
padyshim e dinin ose mund të nxirrnin përfundimin nëse ata po injektoheshin me vaksinën 
eksperimentale apo me placebo. Kjo nuk është metodologji shkencore e pranueshme për eksperimentet 
me vaksinat. 
 
Keni të drejtë kur ngrini zërin për një larmi opinionesh shkencore. Ashtu si në natyrë, ne kemi nevojë për 
një poli-kulturë informacioni dhe interpretimesh të tij. Dhe tani për tani një i tillë nuk ekziston. Zgjedhja 
për të mos marrë vaksinën insiston për më shumë hapësirë për arsye, transparencë dhe llogaridhënie. 
Keni të drejtë të pyesni: “Çfarë vjen më pas kur heqim dorë nga autoriteti mbi trupin tonë?” 
 
Mos u trembni. Ju po tregoni papërkulshmëri, integritet dhe zell. Ju po mblidheni me komunitetet tuaja, 
duke bërë plane për të ndihmuar njëri-tjetrin e duke këmbëngulur për përgjegjshmërinë shkencore dhe 
fjalën e lirë, të cilat nevojiten që shoqëria të ecë përpara. Ne jemi shumë dhe jemi me ju. 
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