Persbericht: Samen voor Vrijheid reflecteert over haar Mars tegen de coronapas van
gisteren
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Samen voor Vrijheid
Gisteren hebben we een enorme mensenmassa op de been gekregen in
Brussel. Met tienduizenden zijn we door Brussel getrokken met de
boodschap die ons allemaal verbindt, en dat is een boodschap voor
vrijheid.
Wij zijn trots dat we een verbinding hebben kunnen maken tussen zoveel
mensen met zoveel verschillende achtergronden. Gevaccineerd en
ongevaccineerd, mensen uit de zorg, links en rechts, jong en oud,
Vlamingen en Walen en Brusselaars, zonder onderscheid werd een
boodschap gebracht van vrijheid. Onze betoging was een signaal uit heel
de samenleving die de buitenproportionele maatregelen en
vrijheidsbeperkingen beu zijn geworden.
Naar het einde van de betoging toe zijn er ongeregeldheden ontstaan en
dit betreuren wij als organisatie. Zowel wij als organisatie en de politie
hadden deze aantallen niet verwacht. Dit heeft geleid dat er opstoppingen
zijn geweest en dat daar de betoging is kunnen ontaarden. Volgens
verschillende berichten die circuleren hebben we enkele foto’s van mensen
die gemaskerd rond liepen in de betoging, communicerend via
walkietalkies en ook gewapend waren en die volgens honderden getuigen
zijn aangeduid als de onruststokers die gezorgd hebben voor de
ongeregeldheden. Wij distantiëren ons van vernielingen die zijn
aangebracht, en betreuren dat er mensen gewond zijn geraakt.

Dit is echter maar een klein schrammetje in vergelijking met de liefdevolle
boodschap van tienduizenden mensen die nu samen zijn verbonden door
één boodschap, voor vrijheid en menselijkheid.
Wij roepen de politiek op om zich te beraden over hun strategie en terug
samen met de bevolking en in dienst van de bevolking te regeren. Wij
roepen de media op om de polarisatie tussen gevaccineerden en
ongevaccineerden niet langer op de spits te drijven, en om kritischer te
zijn naar de aanpak van de corona maatregelen in plaats van de schuld
telkens te leggen bij de bevolking, in opdracht van de regeringspartijen.
Dan zullen wij ook ons beraden over een nieuwe komst naar Brussel.

www.samenvoorvrijheid.be
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