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Onverdeeld Open op de
persconferentie van het
Kabinet:

De coronapas moet niet in de ijskast maar in de kliko
Dankzij de overweldigde steun voor de petitie van Onverdeeld Open is de
maatschappelijke druk op het kabinet zo groot geworden dat minister Kuipers vanavond
heeft aangekondigd dat de coronarestricties sneller worden afgebouwd. De indieners van
de petitie, Mona Keijzer, Jona Walk en Ronald Meester zijn blij dat het einde van de
toepassing van de coronapas in zicht is. Keijzer: “we zien nu een kantelpunt. Steeds meer
mensen zien dat bescherming van grondrechten hoog gehouden moet worden en
concluderen dat een samenleving waar deelname afhankelijk is van een coronapas niet
wenselijk is”. De indieners van de petitie kregen de afgelopen dagen veel steun en bijval,
na elk optreden in de media schoot de teller omhoog. De petitie is nog steeds te
ondertekenen:onverdeeldopen.nl
Walk: "we moeten ook niet te vroeg juichen. We hebben zojuist van de minister gehoord
dat 1G - testen voor toegang – breed ingezet gaat worden. En de coronapas is niet
voorgoed van tafel, die kan elk moment weer uit de ijskast worden gehaald. Minister
Kuipers kondigde vorige week aan ruim 29 miljoen euro nodig te hebben voor het
doorontwikkelen van corona-apps, waar is dat geld voor nodig nu duidelijk is dat er geen
reden is om te denken dat de coronapas zinvol is?”
In het manifest Onverdeeld Open wordt onderbouwd waarom 1G, 2G en 3G alle drie geen
doelmatige instrumenten zijn die wel grote schade berokkenen aan onze samenleving.
Jona Walk en Ronald Meester - beide wetenschappers met relevante expertise op dit
gebied - hebben aangeboden om in de Tweede Kamer een wetenschapsbriefing te geven
om het manifest Onverdeeld Open toe te lichten. Meester: “gezien de uitgebreide
wetenschappelijke basis van de verklaring willen wij de kans om Kamerleden goed te
informeren over deze bezwaren in een wetenschapsbriefing in de Tweede Kamer. We
hebben de belangrijkste argumenten alvast in een videoboodschap opgenomen”.
https://youtu.be/ma_jhZ4Uteo
“Het is mooi om te zien dat actievoeren, loont maar we zijn er nog niet”, benadrukt Keijzer.
“Niet alleen in Nederland maar in meerdere landen zien we dat burgers worden
blootgesteld aan meer controle. Ook ligt er een voorstel om het EU Covid certificaat te
verlengen, een onwenselijke ontwikkeling wat ons betreft. Ik denk dat het succes van
Onverdeeld Open laat zien dat heel veel mensen niet in zo’n samenleving willen leven.”
Europese inwoners kunnen tot 8 april reageren op het voorstel voor het verlengen van het
EU Covidcertificaat: Extension of EU Digital COVID Certificate Regulation (europa.eu)

