
List otwarty 

Mieszkańcy Bielefeld są za solidarnym współżyciem w czasie pandemii 

- razem przeciwko koronasceptykom i osobom siejącym antysemickie teorie spiskowe 

 

Z dużą troską śledzimy wzrastającą ilość zgromadzeń i „spacerów”, które odbywają się w bliskim kontakcie i bez 

masek. Organizatorzy protestów przeciwko ograniczeniom związanym z koronawirusem, wykorzystują pandemię i z 

nią związaną niepewność i frustrację, aby siać niepokój, rozpowszechniać ich antydemokratyczne ideologie i 

rozłamać społeczeństwo. Przeciwnicy szczepionek i koronasceptycy zbliżają się w ten sposób do radykalnej prawicy. 

Kto razem z członkami grupy „Reichsbürger”, prawicowymi ezoterykami i zwolennikami teorii spiskowych wychodzi 

na ulicę, powinien się zastanowić, z jakiego powodu jest z nimi „za pan brat”. 

 

Od prawie dwóch lat jesteśmy w czasie pandemii i aktualna sytuacja staje się coraz bardziej groźna. Liczba osób 

zakażonych rośnie, nowy wariant „Omikron” rozpowszechnia się ekstremalnie szybko. Sytuacja w szpitalach budzi 

ogromne obawy, pracownicy szpitali są nadmiernie obciążeni. To jest bardzo groźne dla całego społeczeństwa. 

Oprócz tych, którzy cierpią i umierają ze względu na zakażenie koronawirusem, są też tacy, którym przesunięte 

zabiegi i terapie utrudniły życie lub nawet przyprawiły o zgubę. Właśnie w takim trudnym czasie niektórzy 

mieszkańcy miasta Bielefeld i okolicznych miejscowości wychodzą na ulice razem z członkami radykalnej prawicy, bez 

masek i bez szczepień. To oni wspierają takimi czynami rozpowszechnianie się koronawirusa. 

 

Aktualnie jest dużo obostrzeń. Dzieci już długo cierpią w związku z tą sytuacją. W zakładach gastronomicznych 

odwołano liczne uroczystości świąteczne i sylwestrowe. Ponownie zagrożone jest istnienie wielu firm i zakładów, 

ludzie nie mogą iść do pracy, kierownictwa przedsiębiorstw próbują pomimo częściowych przerw w pracy, poprzez 

zasady 3 G, kwarantanny i testowanie, utrzymać produkcję w czasie pandemii. Przedszkola i szkoły są szczególnie 

zagrożone. Oferty kulturalne, sportowe i wypoczynkowe są mocno ograniczone. Jeśli ten stan rzeczy ma się zmienić 

na lepszy, musimy działać razem. 

 

Ewidentna większość mieszkańców naszego miasta zachowuje się rozsądnie, solidarnie i empatycznie. Statystyki to 

potwierdzają. W Bielefeld prawie 280.000 mieszkańców zdecydowało się zaszczepić, kwota zaszczepionych wynosi 

ponad 85%. Ponad 60% mieszkańców otrzymało trzecią dawkę szczepionki. Codziennie ta liczba rośnie. Kilkadziesiąt 

tysięcy ludzi testuje się w ciągu tygodnia. Mieszkańcy Bielefeld pomagają sobie nawzajem i angażują się pomimo 

pandemii, w pomoc ludziom potrzebującym. 

 

Nie jest łatwo, ale musimy wytrzymać tymczasowe obostrzenia przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa z 

uwagi na nasze poczucie odpowiedzialności za naszych współmieszkańców. Ufamy, że obostrzenia, które naukowcy 

polecają i są postanowione przez polityków, są konieczne i egzekwowane, aby ochronić nas wszystkich przed jeszcze 

większą szkodą. Ufamy również, że obostrzenia te będą zniesione, jak tylko sytuacja na to pozwoli. Dyskusje i krytyka 

są ważne. Jesteśmy przeciwko wszelkim działaniom, które mogą spowodować wzrost liczby zakażeń, bo w taki 

sposób pandemia nigdy się nie skończy. 

Nie chcemy tego dłużej znosić! Osoby, które w wielu miejscowościach i także w Bielefeld wychodzą na ulice, nie są w 

stanie odróżnić wolności od egoizmu. Naszym zdaniem wolność i solidarność należą do siebie. Wolność jest dobrem 

wszystkich ludzi. 

Od polityków i policji oczekujemy, że nie będą oni bezczynnie obserwować aktualnych demonstracji i naruszeń 

obostrzeń przeciwko koronawirusowi. Wolność zgromadzeń jest ważnym prawem. Zgadzamy się. Szanujemy to. Ale 

nie możemy pozwolić, aby słabi w naszym społeczeństwie musieli z tego powodu cierpieć. Aktualne nierówne 

traktowanie zgromadzeń powoduje frustrację, niezrozumienie i przede wszystkim obraża tych ludzi, którzy, od 

miesięcy trzymają się zasad i ograniczeń i cierpią poprzez nie. 

 

Dlatego MY zabieramy teraz słowo. Społeczeństwo może tylko wtedy odnosić sukcesy, jeżeli działa solidarnie i ze 

sobą rozmawia. Chcemy, aby w Bielefeld ponownie były usłyszane głosy rozsądku, solidarności i obiektywizmu. To 



my reprezentujemy znaczną większość mieszkańców naszego miasta! Wolność pojedynczej osoby kończy się tam, 

gdzie ogranicza się wolność innej osoby. Do tego punktu już dawno dotarliśmy. Solidarne współżycie jest jedyną 

metodą, aby jak najszybciej powrócić do normalności. 

 

Razem stoimy przeciwko przeciwnikom szczepień, koronasceptykom, osobom siejącym antysemickie teorie 

spiskowe, członkom grupy „Reichsbürger” i radykalnej prawicy. Koniec z tym! Nie zgadzamy się z tymi, którzy 

twierdzą, że to oni reprezentują mieszkańców Bielefeld. Powinno być to jasne, skoro ilość ludzi zaszczepionych 

wynosi ponad 85%. Nie żyjemy ani w dyktaturze, ani nie musimy walczyć o naszą wolność. 

Nasze miasto jest różnorodne, demokratyczne, wolne i otwarte na świat! 

Tak było dotychczas i tak będzie w przyszłości! 

 

Związek Bielefeld przeciwko prawicy 
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