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populace, míní černošský radikál 

                                     October 22nd, 2009 

Evropskou i americkou veřejností, včetně té 

odborné zmítají zuřivé dohady ohledně 

prospěšnosti a zdravotní nezávadnosti vakcíny 

proti chřipce, jíž marketingový svět otituloval 

adjektivem “prasečí.” Nejvyšší soud amerického 

státu New York dokonce minulý týden vydal 

judikát, na jehož základě nemají státní orgány 

právo vynucovat plošné očkování všech 

“kritických” pracovníků ve zdravotnictví proti 

jejich vůli. Soudní proces byl doprovázen 

demonstracemi, na nichž stovky lidí volalo “stop 

vynucenému očkování,” poukazujíce na 

nedostatečnou prověřenost čerstvě vyvinutého produktu, jež by podle jeho odpůrců měl vyvolávat 

velmi závažné vedlejší následky. 

 

Proti jejímu plošnému používání vystoupili jak konzervativci Rush Limbaugh a John Ross, stejně 

jako levicově smýšlející Ben Maher. Vůbec nejostřejší odsudek očkování vakcínou A/H1N1 

pochází z úst radikálního černošského islamisty Louise Farrakhana, vůdce militantní organizace 

Nation of Islam. Podle jeho názoru totiž vakcína není ničím jiným než “humánní” vražednou 

zbraní, účelem jejíhož vynalezení je redukování světové populace. Farrakhan se ostatně 

kontroverzním náhledům na světové dění nikdy nevyhýbal, kupříkladu o událostech 11. září 

prohlásil, že se jednalo o vykonstruovaný komplot, americkou vládu podle (nejenom) jeho názoru 

zase ovládá klika mezinárodních bankéřů. Nyní se nechal slyšet, že “planetu Zemi obývá 6,5 

miliard lidí a není možné je všechny uživit. Co v takovém případě uděláte? Zabijete jich tolik, kolik 

jen můžete.K tomu je potřeba vyvinout vědeckou formu likvidace, která se bude navenek jevit jako 

nějaká nemoc.” “Skutečně moudří lidé však vakcínu odmítnou,” dodal Farrakhan. 

“Černošská komunita se nakazila jedem a musí se očistit a obnovit mír svými vlastními silami,” 

myslí si Farrakhan, který zastává názor, že jedním ze skutečných účelů vakcíny proti prasečí 

chřipce je regulace světové černošské populace. V podobném duchu nahlíží i na problematiku 

rakoviny prostaty, neboť tato choroba je v abnormální míře zastoupena mezi černošskými muži. 

Obviňuje rovněž farmaceutické společnosti ze ziskuchtivosti a profitování na lidských chorobách: 

“Poté co onemocníte, musíte si vzít tabletku, abyste vyléčili tohleto a pak zas tamhleto. Kdo ale 

bohatne z toho, že my onemocníme?” 

 

Na závěr svého proslovu se Farrakhan vymezil i vůči Barracku Obamovi, jehož úkolem je podle 

jeho názoru vykonávat zájmy státu, nikoli etnické komunity. “Jedná se o amerického prezidenta, 

nikoli černošského prezidenta,” prohlásil. 
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