
Usnesení Seligerovi obce 
  
„Pro rozum a solidaritu v koronavirové pandemii“  
 
Seligerova obec se staví proti nevýslovným kampaním a shromážděním popíračů koróny a 
odpůrců očkování se silným a nezaměnitelným postojem sociální solidarity. 
 
Už se nechceme smířit s tím, že obrovské úsilí celé společnosti na ochranu života a zdraví je 
ohroženo nezodpovědným jednáním malé, ale hlasité a bezohledné menšiny. 
 
Zatímco nezodpovědní lidé vyjádřují své sobectví na ulici bez ochrany úst a nosu a 
vzdálenosti, lidé v našich nemocnicích a pečovatelských zařízeních pracují na hranici svých 
možností, aby ochránili životy těch, kteří jim byli svěřeni. 
 
Jsme přesvědčeni: 
 
• Většina lidí v Německu se chová rozumně, solidárně a ohleduplně. 
 
• I když to jistě není jednoduché, omezily restaurace, hotely, obchodní a kulturní instituce z 
důvodu ochrany zdraví výrazně svůj provoz. 
 
• Mnoho společností a institucí se snaží udržet svůj provoz v obtížných podmínkách během 
pandemie a zajistit práci svých zaměstnanců krátkodobou prací, např. Evangelické vzdělávací 
a konferenční centrum v Bad Alexandersbadu, místo konference Seligerovi obce.  
 
• Totéž platí pro veřejnou správu a školství s vysokými školami, školami a zařízeními péče o 
děti. 
 
• Navzdory těmto potížím si většina populace uvědomuje, že boj s pandemií může být 
úspěšný pouze tímto aktem solidarity. Totéž platí pro komunitu Seliger a její členy. 
 
Organizátoři pochodů, kteří bagatelizují nebezpečí nákazy koronavirem a vyzývají k 
podkopávání opatření na ochranu veřejného zdraví založených na solidaritě, jednají nejen 
nezodpovědně, ale také přispívají k tomu, aby výše uvedené oblasti společnosti trpěly 
v pandemii déle než je nutné. 
 
Z těchto důvodů vyzýváme lidé, aby podpořili globální očkovací kampaň proti koronaviru a 
přijali dostupná očkování. Důvěřujeme doporučením vědy a medicíny. Stavíme se proti těm, 
kteří útočí na naši demokracii nebezpečnými konspiračními teoriemi a kteří svým 
nedostatečným odstupem od pravicově extremistických a antisemitských skupin způsobují 
sociální rozdíly. 
 
Odsuzujeme všechny aktivity směřující k podkopávání sociální soudržnosti a státní moci. 
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