DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI
VZDĚLÁVÁNÍ
Jsme rodiče, pedagogové, psychologové a právníci, jsme občané České republiky. Není nám
lhostejné, jakým směrem se vyvinula situace ve školství v období epidemie onemocnění covid19. Snažíme se nejen předávat mladší generaci informace, ale i rozvíjet osobnost žáků a
studentů tak, aby byli pro svůj osobní i občanský život a pro své budoucí povolání vybaveni
poznávacími a sociálními dovednostmi, jakož i mravními a duchovními hodnotami. Vedeme ji
v duchu zásad vzájemné úcty, důvěry, respektu, kritického myšlení a názorové snášenlivosti,
solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Děti jsou pro nás priorita.
Naše společnost se změnila. Panuje zde neakceptovatelná atmosféra strachu. Odlišné názory
jsou zesměšňovány, cenzurovány a jejich nositelé dehonestováni. Otevřená komunikace a
svobodná veřejná diskuse se nepřipouští. A to se děje i na školách. S lítostí pozorujeme, jak se
v tomto prostředí výše uvedené hodnoty a zásady zcela vytrácejí a jaký negativní dopad to má
na naše děti. To je pro nás nepřijatelné. Chceme, aby naše děti žily ve svobodné společnosti.
Je obecně známo, že:
• děti a mládež nebývají v případě onemocnění covid-19 rizikovou skupinou,
• opatření zavedená na školách mají na šíření epidemie jen mizivý vliv, navíc mají mnoho
negativních dopadů,
• očkování proti covid-19 není významným přínosem pro děti a mládež ani pro jejich
okolí, protože očkování proti onemocnění ani šíření viru nechrání.
Ministerstvo zdravotnictví však přesto setrvává v neodůvodněné restriktivní politice, jejíž
součástí je nátlak na očkování proti covid-19 i v řadách dětí a mládeže. Současná situace se
odráží na fyzickém i psychickém zdraví dětí. Psychologové zaznamenávají prudký nárůst
dětských pacientů a existuje důvodná obava, že se následky současných restrikcí mohou
projevit až v průběhu času, v řádu let, tedy i třeba až v dospělosti dnešních dětí. Tomu je třeba
zabránit.
Je nepřijatelné, aby byla odpovědnost za nemocnost a případná úmrtí rizikových skupin
přenášená na jiné skupiny, obzvlášť na děti. DĚTI NEJSOU ANI ŠTÍT, ANI RUKOJMÍ. Jako osoby
odpovědné za vývoj, výchovu a vzdělání dětí a mládeže, žáků a studentů cítíme morální
povinnost zastat se jich, jakož i bránit postavení nás všech odpovědných za jejich komplexní
rozvoj.
Vyzýváme proto tímto Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
vládu ČR a Parlament ČR k:

•

•

okamžitému zrušení všech opatření, která jakkoliv omezují přístup k ústavně
zaručenému právu na vzdělání a která znevýhodňují a diskriminují neočkované žáky a
studenty,
okamžitému zrušení všech opatření, která znevýhodňují a diskriminují neočkované
pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

Požadujeme:
• zrušení omezování výuky,
• zamezení jakémukoli nátlaku na očkování žáků, studentů a pracovníků ve školství,
• zrušení testování zdravých žáků, studentů a pracovníků ve školství,
• zrušení povinnosti nosit ochranu dýchacích cest ve školách, a to jak v případě žáků a
studentů, tak i pracovníků ve školství,
• ukončení nesmyslných opatření vztažených jen na neočkované, a to včetně opatření
karanténních,
• důslednou ochranu citlivých osobních údajů v rámci epidemických šetření,
• ukončení přenášení povinností v rámci protiepidemických opatření na školy.
My níže podepsaní vyzýváme k návratu k základním principům demokratického právního státu
a k ochraně práv dětí zaručených Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte
a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Současně vyjadřujeme solidaritu s příslušníky
profesních skupin, jimž byla vyhláškou č. 466/2021 Sb. určena povinnost očkovat se proti
onemocnění covid-19. Na podporu jejich svobody rozhodování o zásahu do integrity
připomínáme, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy, jejímž členem je i Česká republika,
v bodech 7.3.1 a 7.3.2 rezoluce č. 2361 (2021) vyzvalo členské státy, aby nevystavovaly své
občany žádnému politickému, sociálnímu ani jinému nátlaku ve věci očkování proti nemoci
covid-19, pokud daný občan očkovaný být nechce, a aby nedošlo k žádné diskriminaci těch
občanů, kteří očkování proti covid-19 nepodstoupí. Připomínáme, že Parlamentní
shromáždění Rady Evropy současně v bodě 7.5.2 vyzvalo členské státy, aby očkovací certifikáty
využívaly pouze k monitorování efektivity očkování a potenciálních vedlejších účinků.
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