
Nemoc covid-19 byla zneužita pro globální politickou, socioeko-
nomickou a mediální manipulativní kampaň. 

CHCETE TO ZASE? 
Nová vládní očkovací kampaň má přesvědčit lidi k dalším nekončícím 
„tečkám“ za covidem. Nejde však jen o covid. Státy budou dál hledat 
cesty, jak lidi pod tlakem strachu zbavovat práv a svobod, manipulovat 

jimi, kontrolovat je a činit závislými.    

Drtivá většina klíčových informací státu o covidu a jeho eliminaci se 
ukázala jako lži. A stát pokračuje v manipulaci.

Nechcete? Chcete být informovanější 
a odolnější vůči manipulacím státu?

WWW.CHCETETOZASE.CZ



Chcete to zase? 

 z Zdaleka nejnebezpečnější dezinformace se závažnými celospolečen-
skými dopady pocházejí od vrcholných politiků, úřadů a médií, nikoli 
od jednotlivců. 

 z Nejdůležitější v životě není ochrana před nákazou virem. Vláda kvůli 
ní nesmí pošlapávat lidská práva, nedodržovat Ústavu či poškozovat 
ekonomiku, a už vůbec nesmí dopustit utrpení dětí kvůli strachu do-
spělých a iluzorní záchraně starší generace.

 z Segregace milionů lidí nezákonnými restrikcemi nepatří do demokra-
tického evropského státu 21. století.      

 z Média se stala kanály jednostranných, manipulativních informací, kam-
paní vlády a strašení lidí. Fakta a názory nezávislých odborníků igno-
rovala. 

 z Potlačování kritických názorů, urážení oponentů a zavádění cenzury 
je pádem hluboko před rok 1989.

 z Covid pasy nemají medicínské opodstatnění. Vytvářejí nátlak 
na neočkované, omezují svobodu a rozdělují společnost.

Nechcete? 

Nezávislá lékařská, psychologická, právní, pedagogická a společen-
ská fakta o covidu a následcích covidové krize – vycházející z praxe 
a reality – i o rizicích jejího opakování najdete na stránkách, které 
vyvracejí desítky rozšířených mýtů o covidu.
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Společenství lékařů, psychologů, právníků a aktivních občanů Iniciativa 21 mapuje ná-
sledky covidové krize vyvolané mylnými informacemi státu, manipulativními kampaněmi 
a chybnými postupy politiků a úřadů. Chceme zvýšit odolnost veřejnosti vůči pokraču-
jícím státním dezinformacím a kampaním, vůči strachu a ovládání. Chceme podpořit 

kritické myšlení a dodat lidem odvahu rozhodovat se nezávisle o jejich osudu.

www.iniciativa21.cz


