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SCHWEINFURTER BEYANNAMESİ 

DEMOKRASİ VE UYUM ÇAĞRISI 

 

Sevgili vatandaşlar, 

Birkaç haftadır Schweinfurt'ta pandemiyi sınırlamak için alınan önlemlere karşı sözde "yürüyüşler" 

yapılıyor. Eş zamanda bölgedeki hastanelerde çalışan doktorlar ve sağlık personeli  sınırsız 

çalışmaktadır. Almanya genelinde bölge halkının çoğunluğu mantıklı davranıp, dayanışma gösterip, 

düşünceli davranış sergilemektedir. Restoranlar ve perakendeciler 2-G kuralını uyguluyor, kültür 

kurumları tüm insanların iyiliği için faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlamış veya durdurmuş, birçok 

girişimci ise, 3G karantinalar ve testler yardımıyla tüm başarısızlıklara rağmen pandemi sürecinde 

üretimini sürdürmeye çalışma çabasındadır. Geçim kaynakları bu durumda risk altındadır. 

Salgınla mücadelenin bir bütün olarak toplum için bir görev olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Sadece 

birlikte mücadele edinebilir. Herkes dayanışma içinde SARS-Cov-2 koronavirüsüne karşı dünya 

çapında olan aşı kampanyasını desteklemeli ve devletin aşı teklifini kabul etmelidir. Pandemiden 

kurtulmanın ana yolu yaygın aşılamadır. Bu nedenle tüm Schweinfurt Halkına bir kez daha çağrıda 

bulunuyoruz. Aşılama yoluyla benzeri görülmemiş bir küresel dayanışma kampanyasının parçası 

olacağız. 

Birey sadece kendini düşünürse toplumsal birlikteliği yok eder. Bireyin özgürlüğü, diğerinin 

özgürlüğünü sınırladığı yerde sona erer. Ayrıca fiziksel bütünlük temel bir haktır ve devlet bunu 

korumalıdır. 

Toplumun bir bütün olarak koronavirüsü kontrol altına alma çabalarının ve bir azınlığın sorumsuz 

davranışlarının yol açtığı yoksunlukların göz ardı edilmesi kabul edilemez. Herkesten daha fazla zarar 

gelmesini önlemek için bilimin tavsiyelerine güveniyoruz. 

Özgür, barışçıl ve demokratik bir toplumda yaşadığımız için çok şanslıyız. Demokrasimiz yüzyıllardır 

savaşıyor. Demokrasi ve temel hakları her bireyi korur ve herkese katılım fırsatı verir. Bu aynı 

zamanda herkes için, herkes için toplum için bir sorumluluk doğurur. Bölgemizde yaşayan insanların 

büyük çoğunluğu bu bağlantının farkındadır. Toplanma hakkı, temel demokratik düzenimizin 

vazgeçilmez bir ön koşulu olan temel bir haktır. Ancak yasal dayanağı ve sorumlu bir kişi olmadan 

haftalarca toplantılar düzenleyen herkes bu temel hakkı çiğnemektedir. Sesi yüksek bir azınlığın, 

devletin bir diktatörlük gibi davrandığına dair sloganları saçmadır ve geçmişteki ve şimdiki tüm 

diktatörlük kurbanlarıyla alay eder. 

Herkes için anlaşılır olmalı: Korona protestolarının bölge üstü başlatıcıları, pandemiyi huzursuzluğa 

neden olmak, demokrasiyi tehlikeye atmak ve toplumu bölmek için bir bahane olarak kullanmaktadır. 

Bu zincirleme ailelerden ve arkadaş gruplarından başlar. Bazı korona eleştirmenleri, kısmen gizli, 

kısmen bilinçli ve açık olarak aşırı sağcı sahneyle safları yakınlaştırmaya çalışıyor. Aşağıda imzası 

bulunanlar, toplantı ve yürüyüşlerden kaynaklanan sözlü ve fiziksel şiddeti şiddetle kınıyor. Kimliği 

gizli tuttuğu varsayılan suçları işler ve polis memurlarını görevlerini yerine getirirken engeller, saldırır 

ve hatta yaralarsa, değerler topluluğumuza aykırıdır. 

Toplanma hakkını kasten gasp eden ve kimliklerini gizlemek isteyen gizli örgütleyicilere sahip bir 

topluluk yanıltıcıdır. Dayanışma, insanlarla, gruplarla veya hedeflerle eşitlenme ve tehlikeli akımların 

aracı olma riskini barındırır. Her vatandaş bu “gösterilerden” uzak durmalıdır. 

 


