
PRESES RELĪZE 

PASAULES KUSTĪBA PAR BRĪVĪBU 

 

Mēs visi būsim klāt! 

 

Mūsu pamattiesībām ir galvenā prioritāte, un par tām nevar vienoties. 

 

Pārmērīgi un nelikumīgi koronavīrusa ierobežošanas pasākumi ir nekavējoties jāpārtrauc. 

 

Ir jāpārtrauc nesaprātīga un tirāniska apspiešana ar policijas spēkiem. 

 

Pagājušajā gadā cilvēkiem atņemta brīvība un iztikas līdzekļi lokdauna un robežu slēgšanas dēļ. 

 

Mūsu ķermeņa autonomija ir pārkāpta ar prasību par obligātu maskas valkāšanu un 

starptautiskiem plāniem par obligātu vispārēju vakcināciju koronavīrusa apkarošanai. 

 

Tie ir nepieņemami mūsu brīvības ierobežojumi. 

 

Mēs iestājamies par 5 svarīgām brīvībām: 

 

• Vārda brīvība. 

• Kustības brīvība. 

• Izvēles brīvība. 

• Pulcēšanās brīvība. 

• Brīvība rīkoties ar savu ķermeni un veselību. 

 

Tagad ir laiks rīkoties. 

 

Mēs aicinām šajā pasaules mēroga protestā piedalīties visus savas valdības koronavīrusa 

ierobežošanas politikas pretiniekus. 

 

Kā viena vienota un mierīga kopiena mēs piecelsimies un pieprasīsim izbeigt pašreizējos 

aizliegumus un autoritāros kontroles pasākumus. 

 

Kopš 2020. gada sākuma mēs esam izauguši no vietējā līmeņa organizācijas līdz Brīvības 

kustībai starptautiskā līmenī. 

 

Mēs esam ieguvuši daudz jaunu draugu un atklājuši, ka mēs neesam vieni paši savās vēlmēs pēc 

Brīvības. 

 

Tagad mēs piecelsimies. Vienā diena. Visi kopā. 

 

Mūsu daudzveidīgā, mierīgā un spēcīgā kustība netiks sadalīta. 

 

Mēs noraidām visus vardarbības aktus, identitātes politiku un jebkāda veida diskrimināciju mūsu 

kustībā. 

 

Mēs vēlamies iedrošināt un aicināt visus mierīgi publiski pulcēties un izteikties pret 

autoritārajiem koronavīrusa ierobežojumiem, kas mūsu dzīvi ir sabojājuši vairāk, nekā jebkurš 

vīruss to varētu. 

 



Mēs esam saņēmuši milzīgu atbalstu no daudzām valstīm un sadarbojamies ar organizatoriem uz 

vietas, lai sarīkotu visdažādākos pasākumus. 

 

Ar prieku paziņojam, ka sestdien, 2021. gada 20. martā, vienā dienā, mēs starptautiskā mērogā 

parādīsim savu apņēmību cīnīties par mūsu pamattiesībām, par mūsu konstitucionāli 

aizsargātajām brīvībām un pret pārmērīgiem koronavīrusa ierobežošanas pasākumiem. 

 

Vispasaules brīvības mītiņi notiks šādās valstīs: 

(Alfabētiskā secībā) 

Argentīna, Austrālija, Austrija, Beļģija, Brazīlija, Kanāda, Horvātija, Kipra, Čehu Republika, 

Dānija, Anglija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Islande, Īrija, Izraēla, Itālija, 

Latvija, Libāna, Lietuva, Luksemburga, Melnkalne, Nīderlande, Jaunzēlande, Maķedonija, 

Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Skotija, Serbija, Slovēnija, Dienvidāfrika, Spānija, 

Zviedrija, Šveice, Ukraina, Savienotās Valstis, Urugvaja… 

 

Turpmākajās dienās mūsu demonstrācijai pievienosies vēl citas valstis. 

 

Plašāka informācija tiks paziņota drīz. 

 

Mūsu notikumu attēli apceļos pasauli, un katrs pasākums tiks straumēts tiešraidē 2021. gada 

20. martā. 

 

# W E W I L L A L L B E T H E R E 

 

Tagad, kad katra tauta ir pievienojusies starptautiskai Brīvības demonstrāciju organizācijai, 

sadarbība ir iespējama, un tā stiprinās mūsu kustības apņēmību. 

 

Valdību rīcība koronavīrusa pandēmijas laikā ir starptautiska problēma, kas paģēr tiekšanos uz 

starptautiskas atbildes saņemšanu. 

 

Mēs kopā iestājamies par humānajām vērtībām kā patiesas starptautiskās solidaritātes bāka. 

 

Mēs esam pateicīgi, ka tik daudzi cilvēku sadzird mūsu vēstījumu un atsaucas mūsu 

aicinājumam. 

 

Piezīmes par mūsu politiku 

Mēs esam bezpartejiski un aicinām uz sarunu visus cilvēkus, kas identificējas ar mūsu vērtībām. 

Mēs visi esam Cilvēki, un mēs netiksim šķelti. Mēs izvēlamies dzīvot brīvi. 

 

Par mums 

2020. gada pavasarī mēs izveidojām rīcības grupu Kaselē (Vācija). Mēs uzskatām, ka lieta ir 

fundamentāla, tiesības nav privilēģijas, un mēs iestājamies par mieru, brīvību, demokrātiju un 

solidaritāti. 

  

Mēs esam mātes un tēvi, bērni un mazbērni, brāļi un māsas, jauni un veci. 

 

Mēs esam cilvēki! 

 

Mēs esam sabiedrība! 

  

Mēs vēlamies pateikties pie varas esošajiem par mūsu vēlmes pēc politiskās pašnoteikšanās 

pamodināšanu. 



 

Vietne: https://worldwidedemonstration.com 

Organizatori: https://freiebuergerkassel.de 

Pasts: info@worldwidedemonstration.com 

Telegrammas informācijas kanāli: 

t.me/pasaules demonstrācija 

t.me/grossdemokassel 

 

# T H I S U N I O N I S L O N G O V E R D U E 


