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 Ni učinkovito zdravstveno sredstvo, temveč politično izsiljevalno 
sredstvo. 

 Krši ustavno zaščitene pravice, kot so tiste do dela, izobraževanja in 
osebne svobode. 

 Odpira pot digitalizaciji zasebnih podatkov z diskriminatornim name-
nom: danes glede cepiva, in v prihodnosti tudi glede drugih osebnih 
podatkov.  

 Omejuje družbene in kulturne dejavnosti ter ovira demokratsko življe-
nje. 

 Evropski Svet je z resolucijo podčrtal pomembnost svobode do izbire 
o cepivih. 

ŽIVIMO V SVOBODNI DRŽAVI IN ZAHTEVAMO POSLUH!  

ZAHTEVAMO PRAVICO DO IZBIRE! 

Zadosti nam je laži in izmišljotin vlade, ki nas zgolj krivi za svoje neuspehe. 

Pandemija ne sme biti izgovor za diskriminacijo in erozijo naših svobod. 
Zahtevamo konkretne ukrepe namesto teh ekonomsko-finančnih iger.  
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