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MOTIE TEGEN VERDEELDHEID EN UITSLUITING IN
ZEELAND
Ingediend door de Statenfractie ProZeeland, ten behoeve van de vergadering van de Staten van
Zeeland, bijeen op vrijdag 8 oktober 2021
Constaterende dat:
-

-

ProZeeland en FVD aan het begin van dit jaar al constateerden dat de lichamelijke
integriteit van de burger in het gedrang zou kunnen komen doordat er krachten waren
die sturen op vaccinatiedwang (verplicht toedienen van het als covid “vaccin” in de
markt gezette experimentele gentherapie)
ProZeeland en FVD hiertoe op 19 maart 2021 een motie indienden onder de noemer
“Lichamelijke Integriteit”.
Voornoemde motie geen meerderheid behaalde, mede doordat deze door de voorzitter
van de Staten (Commissaris van de Koning) werd ontraden met als motivering dat
dwang tot ‘vaccineren’ onwenselijk is maar dat dit sowieso niet zal plaatsvinden.
Inmiddels wordt vanuit het regime Rutte / De Jonge een zogenaamde ‘coronapas’
geïntroduceerd waarbij mensen die zich hebben laten injecteren worden onderscheiden
van mensen die dat niet hebben laten doen en op basis daarvan de laatste groep geweerd
wordt vanuit horeca, bioscoop en theater.

Overwegende dat:
-

-

-

het in een democratische rechtsstaat en vrije samenleving abject is om specifieke
groepen burgers uit te sluiten van (delen van) het maatschappelijk leven, om
welke reden dan ook.
Het verleden heeft geleerd dat het weren van specifieke groepen burgers uit het
maatschappelijk leven, zoals theater, bioscoop, restaurant, een glijdende schaal is
waarvan het glibberig vlak tot ernstige maatschappelijke consequenties kan
leiden.
er zeer veel weerstand is tegen een dergelijke politiek vanuit de bevolking,
getuige de grootschalige demonstratie in Amsterdam afgelopen zondag,
rechtszaken die worden gevoerd alsmede in de landelijke politiek zeer brede
weerstand tegen de ‘coronapas’ vanuit FVD, Groep Van Haga, SGP, Partij voor de
Dieren, Denk, PVV, JA21, BoerBurgerBeweging en enkele principiële politici van
het CDA.
Verdeeldheid en uitsluiting op geen enkele wijze past bij Zeeland.
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Spreekt als mening uit dat:
-

-

Burgers vanuit oogpunt van lichamelijke integriteit, religie, eigen afweging
omtrent gezondheid en veiligheid de vrijheid gelaten moet worden om zich al dan
niet te laten injecteren met de door de overheid gepropageerde biochemische
injectie ook wel “Covid vaccin” genoemd.
Er in Zeeland geen enkele groep mag worden uitgesloten van het maatschappelijk
leven danwel gediscrimineerd mag worden, ook als deze groep bestaat uit
mensen die er voor hebben gekozen zich niet laten injecteren.

Draagt op aan GS om:
-

Zich uit te spreken tegen elke vorm van medische apartheid in Zeeland, alsmede tegen
elke vorm van uitsluiting of discriminatie van burgers die er voor kiezen om zich niet te
laten inspuiten met wat het “covid vaccin” wordt genoemd.
De onwenselijkheid uit te spreken van het weigeren van toegang aan burgers tot
publieke ruimten op basis van hun medische status.
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