
 

Koronaskeptikere demonstrerer i Berlin 
– politiet vil stanse markeringen 

BERLIN/OSLO (NRK): Politiet i Berlin ber 20.000 mennesker om å stanse 

en demonstrasjon i frykt for koronasmitte. Aksjonistene som protesterer mot 

smitteverntiltakene, gir seg ikke. 

Dag BredveiJournalist 

 

Roger Sevrin Bruland@rogerbrulandKorrespondent, Berlin 

Tysk politi overvåker protestmarsjen med argusøyne. Myndighetene frykter 

at protestmarsjen kan utløse en ny bølge av smitte i Berlin. 

Mange av demonstrantene følger ikke politiets anmodning om å holde 

sosial avstand. 

Lørdag ettermiddag forsøker politiet å stanse demonstrasjonen. 

– Demonstrantene respekterer ikke regelen om å holde avstand, selv 

etter flere anmodninger, melder politiet. 

– Vi har ikke noe valg, protestaksjonen må opphøre, sier politiet ifølge 

nyhetsbyrået AFP. 

Ville stanse demonstrasjonen 

Tidligere lørdag ettermiddag kom det første signalet om at politiet vil stanse 

demonstrasjonen. 

Mye tyder på at demonstrantene ikke vil respektere politiets anmodning. 

Myndighetene i Berlin ønsket å forby marsjen i frykt for brudd på 

smittevernreglene, men forbudet ble opphevet etter at arrangørene gikk 

rettens vei og fikk medhold. 
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Domstolen besluttet at protestaksjonen ikke kan forbys. 

Fra ytre høyre til ytre venstre 

Det er en svært «broket forsamling» som deltar i protestmarsjen. 

Blant grupperinger er konspirasjonsteoretikere, vaksinemotstandere og 

grupper fra ytterste høyre fløy og fra venstresiden i tysk politikk. 

 

Heinz sier han blir prakket på en måte å leve på som han ikke ønsker. Slik 

ble indianerne i Amerika behandlet på i sin tid. Derfor går han i 

indianerkostyme. 
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De fleste deltar i protestaksjonen fordi de er sterkt imot at myndigheten 

dikterer hvordan folk skal leve. 

NRK i Berlin treffer på Heinz som er kledd i indianerdrakt. 



– Jeg er kledd slik fordi vi blir behandlet på samme måte som 

indianerne i USA ble. De ble pådyttet en helt ny måte å leve på da 

europeerne inntok Amerika, sier Heinz. 

Heinz bruker ikke munnbind slik tyskere er pålagt når de er ute sammen 

med mange andre. 

Tysk politi vil bøtelegge folk med 50 euro dersom de beveger seg blant 

mange andre uten å bruke munnbind. 

NRKs journalist i Berlin fikk mange kommentarer og skeive blikk på grunn 

av bruken av munnbind. 

NRK-korrespondent Roger Sevrin Bruland er til stede under 

demonstrasjonen i Berlin. 

 

For fire uker siden deltok titusener av mennesker fra hele Tyskland i en 

lignende demonstrasjon. Den ble brutt opp av politiet ettersom mange 

verken hadde på seg munnbind eller holdt den påkrevde avstanden til 

andre deltakere. 

Innenriksministeren i delstaten Berlin Andreas Geiser ønsket å forby 

lignende protester i frykt for at det samme vil skje igjen. 
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