
Hälsan är mycket mer än en kamp mot ett virus! 
– Är Du vaccinerad?  

Denna fråga verkar vara dagens melodi. Jag brukar svara så här: 

– Och Du? Redan k*****d idag? 

Här syns det tydligt hur tröskeln har sänkts när det gäller människornas 
hälsouppgifter och integritet när man visar sig nyfiken på grannens 
hälsostatus. 

Mitt namn är René Janetzko och jag sätter mig starkt emot denna trend. 
Tusen tack för att jag får möjlighet för att kunna tala inför så många 
engagerade människor. 

Men varför står jag egentligen här? 

Jag var för några år sedan med i en intervju som ingått i åländsk historia som 
landets första avplattformning. Jag varnade redan då för att om vi inte passar 
på skapar vi ett samhälle som liknar östtyska förhållanden. När coronakrisen 
påbörjade visade det sig att jag hade mera rätt än jag kanske själv var 
medveten om. 

Idag ser vi hur friheten och demokratin våra förfäder kämpade för, step by 
step blir inskränkt för människor som inte tänker som mainstream-medierna, 
politiken och myndigheter vill, utan vågar ta upp kampen för yttrandefrihet, 
självbestämmanderätt och integritetsskydd. 

Men vad är frihet? Frihet betyder för mig inte att jag får göra vad jag vill utan 
att ingen kan påtvinga mig saker jag inte vill. 

Jag är stolt över att jag inte gick med på agendan som ägde rum i Östtyskland 
under min uppväxt, satte mig emot den och sedan deltog i demonstrationerna 
som gjorde att muren föll. Jag har sett hur en liten rörelse växte till en stor 
folkmassa som fällde en regim. Idag känner jag samma anda. Jag vill kunna 
se mina barn och barnbarn i ögonen, ja, vill själv kunna se mig i spegeln för 
att kunna säga att jag gjorde vad jag kunde. Därför är jag här ikväll. 

Många frågar mig var problemet egentligen ligger. De säger att vi har en 
pandemi som kräver solidaritet och lyhördhet för att kunna bekämpa ett 
farligt virus. 

Ja, säkert ett farligt virus för vissa. Men inte för den stora majoriteten. Det 
största viruset är enligt mig rädslan. Rädslan och ångest som planteras bland 



befolkningen, framför allt hos våra barn och äldre. Detta virus skapar mycket 
mer skador i samhället än själva coronaviruset. Detta syns i nästan alla 
områden i våra samhällen när vi ser på psykisk ohälsa, ett nedsatt 
immunförsvar som belastar sjukvården genom social distansering, 
företagskonkurs, ökad arbetslöshet, våld i hemmen, inskränkt resefrihet, 
nedskärningar i demokratin och yttrandefriheten, i mänskliga rättigheter och 
stora ingrepp i människans ekonomi genom prishöjningar, skattehöjningar, 
förhöjd inflation, permitteringar och i framtiden inkomstbortfall ifall man 
inte är vaccinerad. Allt pga åtgärder mot ett virus som ungefär motsvarar 
influensans farlighet och dödlighet. Många politiker vet om detta men är även 
i fortsättningen tysta eller t.o.m. driver vidare detta vansinne. Men jag är helt 
övertygad om att även här ökar antalet av de som vågar ifrågasätta.  

Det pratas mycket om solidaritet idag. Klart att vi ska vara solidariska med 
varandra. Men solidariteten ska gälla ALLA! Alla rädslor har sina 
berättiganden. Rädslan för ett virus, rädslan för ekonomiska förluster, 
rädslan för inskränkt demokrati, rädslan för psykisk ohälsa framför allt bland 
våra barn, rädslan för att man förlorar sina nära, och ja, även rädslan för ett 
vaccin ska ha en plats i en demokratisk diskurs.  

Ett covidpass är ett bra kontrollverktyg för att uppfostra människor till social 
lydnad som i sin tur blir belönad med rättigheter och frihet man får tillbaka 
eller man inte förlorar. Med ett covidpass strävar vi mot ett totalitärt 
samhälle, ja mot en hälsoapartheid då ordet frisk ersätts med orden misstänkt 
smittsam. Man utgår inte längre ifrån att man är frisk när man ändå inte 
känner något symptom utan man måste bevisa med ett dokument att man är 
frisk för att kunna njuta av sina mänskliga rättigheter. Den som är inte 
vaccinerad står utanför fast den som är vaccinerad ändå kan smitta. En helt 
absurd situation som enligt mig är ingenting annat än diskriminering. Och 
detta saknar all grund. Och vem garanterar ett tillräckligt dataskydd och 
upplyser oss om den personliga information detta pass sedan kan innehålla? 
Vad kommer härnäst? Ett moralpass? Igår har det stått i tidningen att man 
föreslår ett ökat bruk av covidpasset då man kan kräva covidintyg även i 
situationer då INGA restriktioner gäller! Jag vad ska man säga? Vad säger 
grundlagen till detta? Ni kan inte göra vad ni vill. Det finns en grundlag som 
inte är gjord för fredstider utan ska särskild gälla under kristider! Kom ihåg! 
Den som sover i en demokrati vaknar i en diktatur! 

Samma gäller tvångsvaccinering. Här fallerar argumentationen om solidaritet 
eller smittskydd då bägge grupper, ovaccinerade och vaccinerade kan smitta 
och kan bli smittade och vaccinet bara kan göra sjukdomsförloppet mildare. 
Detta är förstås bra men varför kör man då en vaccineringspropaganda och 
vill tvinga vissa folkgrupper på detta vaccin som inte ens är tillräckligt 
omprövat då det är helt klart att beslutet som precis därför grundar sig på 
personliga avvägningar. Från etisk synvinkel helt förkastligt och 



epidemiologiskt sett absolut inte relevant för att kunna tvinga folk att ta detta 
vaccin. Eller undrar man inte varför, trots en vaccineringsgrad av över 80%, 
vi ändå är i samma stora smittningsfas som före vaccineringarna? Folk bör 
vakna och inse det. 

Jag anser att vi måste få ett stopp i det här. Jag kräver att regeringen 
Thörnroos står upp och markerar mot Helsingfors för Ålands självstyrelse och 
ALLA ålänningarnas frihet och självbestämmanderätt. 

Inget coronapass och ingen tvångsvaccinering av vårdpersonal! 

Till sist vill jag säga att VI har det i handen. Makthavarna kommer bara så 
långt VI tillåter. Så vi måste stå upp, vaccinerade och ovaccinerade 
tillsammans. Bara så är vi starka. För demokratin behövs egentligen inte så 
mycket. Bara lite hjärta och empati. Så håll ut, stå ut. Även om man Dig kallar 
för konspirationsteoretiker eller förnedrar Dig på annat sätt och vis. I längden 
vinner insikten. Jag hoppas bara att då är det inte för sent... 

Tack för ordet! 
René Janetzko


