
Açık Bildiri  
Salgın sürecinde Bielefeld‘liler Dayanışması – Korona karşıtları  ve 
Yahudi düşmanı komplo teorilerine karşı hep birlikte!  
 
Giderek artan mitingleri ve maskesiz mesafesiz yapılan yürüyüşleri kaygıyla 
izlemekteyiz.  Korona gösterilerini organize edenler, huzursuzluk yaratmak, demokrasiyi 
tehdit eden kendi görüşlerini yaymak ve toplumu bölmek için pandemi ve buna bağlı 
belirsizlik ve hayal kırıklığını bahane ediyorlar. Aşı karşıtları ve korona karşıtları bu 
eylemleriyle açıkça aşırı sağcı gruplarla işbirliği içindeler. Reich vatandaşları, sağcı 
ezoterikçiler ve komplo teorilerini destekleyenlerle sokağa çıkan herkesin, neden onlarla 
birlikte olduğunu sorgulaması gerekir.  
 
Neredeyse iki senedir bir pandemi dönemi içersindeyiz ve durum yeniden 
kötüleşmeye başladı. Enfeksiyon sayısı artıyor ve korona virüsün yeni varyantı ‚Omikron‘ 
hızla yayılıyor. Hastanelerdeki durum endişe verici ve hemşirelerin omuzlarında 
kaldıramayacakları kadar ağır bir yük var. Bu durum tüm toplumu tehdit ediyor. 
Enfeksiyona yakalanan ve ölenlerin yanısıra tıbbi tedavileri ertelenen hastalar da var. 
Durum böyle iken, Bielefeld ve çevresinden bazı vatandaşlar aşısız ve maskesiz olarak 
aşırı sağcılarla birlikte sokağa çıkıyorlar. Sizler asıl bu şekilde virüsün yayılmasına 
gerçekten katkıda bulunuyorsunuz.  
 
Şu anda pek çok özgürlüğümüz kısıtlanmış durumda. Çocuklarımız uzun süredir bu 
durumun acısını çekiyor. Restoranlardaki neredeyse tüm Noel ve Yeni Yıl kutlamaları 
iptal edildi. Bir kez daha küçük esnafın geçim kaynakları risk altında, insanlar 
mesleklerini icra edemiyorlar. İşverenler, 3G, karantina ve test zorunluluğuna rağmen, 
pandemi sürecinde bile üretimi sürdürmeye gayret ediyorlar. Anaokulları ve okullar büyük 
risk altında, kültür, sanat ve spor olanakları da sınırlı. Bu duruma bir son verilecekse, bu 
yalnızca birlikte yapılabilir.  
 
 
Şehrimizdeki insanların açık bir çoğunluğu mantıklı davranıyor; empati kuruyor ve 
dayanışma gösteriyor. Sayılar açık ve net. Bielefeld’in yaklaşık 280.000 vatandaşı 
aşısını yaptırdı, bu da aşılama oranının şu anda % 85 olduğu anlamına geliyor. Halkın  
%60’tan fazlası hatırlatma dozunu yaptırdı ve bu sayı her geçen gün artmaya devam 
ediyor. Her hafta onbinlerce kişi test yaptırıyor. Bielefeld halkı pandemiye rağmen 
birbirlerine ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmekte kararlı. 
  
Bizim için de zor, ama korona virüsünün yayılmasına karşı alınan geçici önlemleri 
birbirimize karşı sorumluluk bilinciyle destekliyoruz. Bilim insanları tarafından önerilen ve 
politikacılar tarafından daha büyük zararı önlemek için uygulanan tedbirlere güveniyor ve 
gerekli buluyoruz. Ayrıca sağlık açısından sakıncası olmadığında bu tedbirlerin tekrar 
kaldırılacağına inanıyoruz. 
 
 
 



Eleştirel düşünme ve  bunu ifade edebilme herkesin hakkıdır. Ancak, virüsün yayılma 
riskini arttıran tüm eylemleri açıkça reddediyoruz. Böylesi eylemler içinde bulunduğumuz 
durumu sona erdirmiyor.  
 
Bu durumu daha fazla kabullenmek istemiyoruz! Bielefeld‘in de dahil olduğu birçok 
yerde sokağa çıkanlar, özgürlüğü bencillikle karıştırmış durumdalar. Bize göre özgürlük 
dayanışmayla içiçedir. Çünkü özgürlük herkesi kapsadığında anlam kazanır. 
  
Politikacıların ve polisin mevcut gösteriler ve buna bağlı korona tedbirlerinin ihlali 
karşısında boş durmamasını bekliyoruz. Evet toplanma hakkı olmak zorundadır ve bunu 
tabiiki destekliyoruz. Ama bu hak toplumdaki zayıfların zararına kullanılmamalıdır. Şu 
anda gözlemlenebilen gösterilerin eşit olmayan muamelesi, hayal kırıklığı ve 
anlaşılmazlık yaratıyor. Bu durum aylardır kısıtlamalara bağlı kalan ve bunlardan 
muzdarip olan herkesi rahatsız ediyor.  
  
Bu yüzden artık BİZ konuşuyoruz. Bir toplum ancak bir arada durur ve konuşarak 
anlaşırsa başarılı olabilir. Artık Bielefel’de, akılcı, Biz çoğulcu, dayanışmacı ve bilimsel 
seslerin yeniden dinlenmesini istiyoruz. Çünkü şehrimizdeki büyük çoğunluğu biz temsil 
ediyoruz! Bireysel özgürlük, başkalarının özgürlüğünü sınırladığı yerde sona erer. Biz bu 
noktaya çoktan geldik. Salgından biran önce kurtulmanın tek yolu dayanışmadır. 
  
Hep birlikte aşı ve korona karşıtlarına, Yahudi aleyhtarı komplo teorisyenlerine, Reich 
vatandaşları ve aşırı sağcılara karşı duruşumuzu gösteriyoruz. Artık yeter! Bielefeld halkı 
adına konuştuklarını iddia edenlere karşı % 85’lik aşılanma oranının yeterli olduğunu 
sanıyoruz. Bizler diktatörlükte yaşamıyoruz ve özgürlüğümüz için savaşmak zorunda 
değiliz.  
 

 
Biz çoğulcu,demokratik ve herkese açık bir kentiz! Böyle olmasını 
istiyoruz ve böyle kalacağız!  
 
Bielefelder Bündnis gegen Rechts Bielefeld, 1. 1. 2022 
 

 


