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I det nya förslaget hur man ska eventuellt införa vaccinationspass med vissa förmåner
för de som kan uppvisa dessa döljer sig en hel del farhågor. Den absolut största att 
man delar in befolkningen strikt i två grupper. En majoritet som med sina 
vaccinationspass ges förmåner och så en annan grupp som av olika skäl inte vill ta 
vaccinet. Detta förfarande ger omedelbart upphov till vissa fenomen som känns igen 
från historien. Sverige riskerar därmed att med denna lagtext smyga in ett samhälle 
som starkt påminner om den segregation som fanns i USA till långt in på 1960-tal. 
Detta samhälle fanns också i Sydafrika under apartheidtiden. Men det finns också ett 
annat samhälle och det är när Nazityskland genom införandet av strikta antijudiska 
lagar tvingade en stor del av befolkningen att bära en Davidsstjärna inom Tyskland 
och också i de ockuperade områdena.

Detta vill säkert ingen ha i Sverige oavsett man vaccinerat sig eller inte.

Denna segregation skulle enkelt kunnat undvikas genom att de som hävdar sin 
medicinska rätt att inte vaccineras, precis likt det som gäller för de som pga stor risk 
för allvarlig allergisk reaktion, enligt förslaget ska få samma rättigheter som de är 
vaccinerade.

Genom att tillhöra någon av följande kategorier borde också dessa personer 
jämställas med de som fått regelrätta vaccinationspass. De behöver då inte 
diskrimineras vid olika sammankomster.

Kategori 1.  De som registrerat sig att de ingår i kontrollgruppen. (Vaccine Control 
Group) Dessa personer bidrar ju till att den försöksverksamheten då korrekt kan 
utvärderas. Observera att just nu befinner sig det medicinska försöket med mRNA 
injektioner enbart på försöks stadiet i Fas 3/4. Skulle det saknas en kontrollgrupp så 
förlorar det världsomfattande medicinska försöket en av de viktigaste parametrarna 
för en korrekt vetenskaplig utvärdering.

Kategori 2. De personer som kan uppvisa genom blodprov att deras blod innehåller 
minst 100 nmol/liter av Vitamin D3. Optimalt värde är 125 nmol/l. Har man dessa 
värden så uppstår ytterst sällan att en virussmitta, vare sig Covid eller andra 
influensavirus, kan få fäste och ge kliniska symtom. Likadant kan då den personen 
inte smitta någon. Beviset för detta bör ha en giltighetstid på 14 dagar, såvida man 
inte med digitalteknik kan uppvisa momentanvärden. Detta borde vara ett intressant 
område för de som utvecklar medicinska diagnosinstrument. Denna kategori skulle 
också kunna omfatta alla de anställda, oavsett de är vaccinerade eller inte, inom 
vården som då har minimal risk att smitta de som vårdas. Detta medförde också att 
man i Kina enbart fick ett minimum av insjuknade på institutioner då man tidigt 



delade ut gratis doser med D3-vitamin till personalen.

Kategori 3.  De som själva tillverkar en gul Davidsstjärna eller knapp, där det i 
centrum står ovaxxad e.d. Denna ska bäras väl synlig på ytterkläderna.  Detta är den 
logistiskt mest enkla metoden att genomföra. Däremot kan ju en del tveka att bära en 
sådan stjärna då man kan uppväcka många otrevliga minnen från de historiskt 
vedervärdiga händelserna före och under det Andra Världskriget.

 

Med detta förslag skulle det då vara möjligt att skapa en enda svensk nation, där inte 
minoriteter diskrimineras. Skulle däremot Socialdepartementets förslag till 
vaccinationsbestämmelser gå igenom är risken mycket stor att vi hamnar i precis det 
samhällssystem som vi enbart trodde var obehaglig parentes. 
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