
 
 
Skaper reaksjoner 

Corona-utspillet til tennisstjerne Novak Djokovic har satt sinnene i kok. Kona Jelena får også 

kritikk for deling av en video. 

 
 

FÅR KRITIKK: Novak Djokovic og kona Jelena har begge fått kritikk denne måneden. 

Foto: NTB Scanpix 
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Onsdag kom meldingen om at Tyskland har gitt klarsignal til landets første kliniske test av en 

mulig vaksine mot coronaviruset. Flere land driver med kliniske tester for å få på plass en 

vaksine så fort som mulig. 

Samtidig som det meste av sport verden over er satt på vent, med noen få unntak her og der, 

er det ikke alle som er villig til å ta en eventuell vaksine - selv om det i framtiden fort må til 

for å kunne reise mellom land. 
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Serbia har 7 114 kjente tilfeller av Covid-19 og 134 personer er døde som følge av 

viruset. 

Landets tennisstjerne Novak Djokovic (32) har uttrykt at han er skeptisk til en vaksine, og 

hinter om at det vil ta lenger tid før han er tilbake i tennissirkuset dersom en vaksine må til for 

å spille tennis internasjonalt igjen. 

 

Imot vaksinering 

Det er håp om at de store tennisturneringene French Open og US Open vil finne sted allerede 

fra september av. Det kan i så fall bli uten Djokovic. 

- Personlig er jeg imot vaksinering, og jeg vil ikke at noen skal bli vaksinert for å kunne reise, 

uttalte Djokovic nylig ifølge NTB. 

- Hva skjer hvis dette blir obligatorisk? Da blir jeg nødt til å ta en avgjørelse. Jeg har mine 

tanker om saken og om disse vil endre seg framover, vet jeg ikke, sa han videre. 

Dette utspillet har fått flere til å tenne på alle plugger - inkludert Serbias epidemiologi 

Pedrag Kon, som mener det utgjør en fare for den delen av befolkningen som ikke er 

immunisert mot Covid-19. 

 

Slik kan en vaksine redde deg 
Volume 90% 
  
KUR: Slik kan vaksinen, som er under utvikling, stoppe coronaviruset. Video fra AP. 
Reporter: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV. 17.03.2020. 

https://www.dagbladet.no/sport/helvete-og-andre-alternativer/72357806
https://www.dagbladet.no/sport/helvete-og-andre-alternativer/72357806


- Som en av Djokovics mest lojale supportere, skulle jeg ønske jeg hadde muligheten til å 

forklare viktigheten og det utrolige bidraget immunisering gjør for befolkningens helse, sier 

Kon, gjengitt av engelske Independent. 

Djokovic er et forbilde for mange, noe som kan bety at flere følger hans valg. 

- Det er for seint nå, han har skapt missoppfatninger, sier Kon videre om utspillet. 

Medisinske eksperter har sagt at en mulig vaksine mot coronaviruset ikke vil være klar før 

neste år. 

 

Skaper overskrifter 

Og det er ikke bare Djokovic som har skapt overskrifter den siste tiden. Kona hans, Jelena, la 

tidligere i april ut en ti minutter lang Instagram-video som heller bensin på bålet når det 

kommer til en kjent konspirasjonsteori. 

Flere hevder at 5G-teknologi (for femte generasjons mobiltjenester i mobilnett) har skylden i 

coronautbruddet. 

«Hva er dine tanker om coronaviruset?» skriver hun blant annet i videoteksten. 

Jelena Djokovic fikk i ettertid mye kritikk for å dele videoen, og hevder hun la ut 

videoen fordi det ble nevnt ting i videoen som opptar henne, angående steinerskolen. 

- Det gir mening for meg, jeg hevder ikke at det er sant eller ikke, men jeg er definitivt 

interessert i å lære og skaffe informasjon om det, sier hun. 

Videoen ligger forsatt ute og Instagram har svart med å merke videoen som 

«feilinformasjon», og peker på at den har blitt gått gjennom av uavhengige faktasjekkere. 

Videoen har over 100 000 avspillinger og flere har uttrykt seg kritisk etter at Instagram 

merket den. 

https://www.independent.co.uk/sport/tennis/coronavirus-vaccine-novak-djokovic-serbia-scientist-a9477896.html
https://www.instagram.com/tv/B-c3GrrDoPT/?igshid=11tdtuqgd5o6&fbclid=IwAR0aCgfsp_WKlA-UL8RolYlbXw3kDe6DxqCSQFVvCkGdGgtBRjNS-1CsLCg


 

Her håner han dommeren 
Volume 90% 
  
IRRITERT DJOKOVIC: Tennisstjernen Novak Djokovic ble tydelig irritert over 
dommerens avgjørelse da han skulle serve i Australian Open. Video: Eurosport 

Sabotasje 

5G-teoriene har blant annet ført til at 5G-master i flere land utsettes for sabotasje. 

I Storbritannia er over 30 master sabotert den siste måneden, og den britiske statsråden 

Michael Gove rykket nylig ut i avisen The Independent og kalte konspirasjonsteoriene 

«farlig tøv», skriver NTB. 

- Jeg er rasende, det er rett og slett avskyelig at folk gjør dette mot den infrastrukturen vi 

behøver for å kunne stå opp mot denne helsekrisen, sa britenes helsedirektør Stephen Powis til 

avisen. 

Også i Norge spres det konspirasjonsteorier om 5G-nettes skyld i 

coronapandemien. Faktisk.no og andre har faktasjekket påstandene som framsettes og 

konklusjonen er at det ikke har rot i virkeligheten. 

https://www.dagbladet.no/sport/skaper-reaksjoner/72389061 
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