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List otwarty – Wezwanie do zniesienia obowiązku szczepień i zakończenia 

podziałów społeczeństwa. 

Szanowny Panie ministrze Mgr Karner, 

w związku z sytuacją w naszym rodzinnym kraju, Austrii, uważamy, że naszym 

obowiązkiem jako Policjantów na rzecz podstawowych praw i wolności, jest 

ujawnienie naszych obaw dotyczących planowanych obowiązkowych szczepień 

i podziału społeczeństwa. 

Nie jesteśmy stowarzyszeniem, związkiem zawodowym ani osobą prawną. Nie 

jesteśmy ani skrajną prawicą, ani skrajną lewicą. W żadnym wypadku nie 

jesteśmy antyszczepionkami ani teoretykami spiskowymi. Jesteśmy grupą 

kilkuset policjantów z całej Austrii, którzy spotkali się nieformalnie w związku 

z obecną sytuacją. Łączy nas troska o praworządność, naszą wolność słowa i 

prawa podstawowe oraz nasze zdrowie. Jesteśmy zarówno zaszczepieni, jak i 

nieszczepieni przeciwko Covid-19. Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, a 

nasze charaktery i potrzeby są tak samo różne. I choć my osobiście jesteśmy 

różni, zgadzamy się z treścią tego listu.  

Jako urzędnicy służby cywilnej, zgodnie z § 43 ust.2 BDG, musimy całym 

naszym postępowaniem dbać o utrzymanie zaufania społeczeństwa do 

faktycznego wykonywania naszych zadań urzędowych. Od czasu wprowadzenia 

regulacji 3G (Zaszczepiony – geimpft, uzdrowieniec – genesen i testowany – 

getestet - wyjaśnienie tłumacza) w miejscu pracy i zbliżającego się obowiązku 

szczepień, zauważalny jest również wewnętrzny podział wśród pracowników na 

„nieszczepionych” i „zaszczepionych”, co w coraz większym stopniu prowadzi 

do konfliktów, a nawet dyskryminacji nieszczepionych kolegów. Naszym 

zdaniem jednak ten wewnętrzny podział osłabia postrzeganie obiektywności 

naszych zadań urzędowych. Na przykład koledzy, którzy są nieszczepieni, ale 

zawsze testowani, są teraz straszeni środkami dyscyplinarnymi i raportami. I 

chociaż narracja „nieszczepieni jako sprawca pandemii” została już odrzucona 

przez odkrycia naukowe, nadal zatruwa zaufanie koleżeństwa i udaną pracę 

zespołową. 

W naszej grupie stoimy na stanowisku, że decyzja o przyjęciu leku lub 

jakimkolwiek szczepieniu musi być wolna od jakichkolwiek przymusów, 

nacisków czy dyskryminacji, biorąc pod uwagę indywidualną ocenę ryzyka. Ta 

decyzja za lub przeciw szczepieniu MUSI być uszanowana i zaakceptowana 

przez wszystkie strony, w tym pracodawcę. Jako policjanci wykonujemy 



niebezpieczny zawód, w którym każdy akt urzędowy może teoretycznie 

doprowadzić do śmierci danej osoby. W związku z tym pozwalamy sobie 

twierdzić, że indywidualne rozważenie i ocena ryzyka leczenia lub szczepienia i 

wynikającego z tego skutki jest sprawą osobistą każdego człowieka i 

konieczność wolnego podejmowania decyzji w tej kwestii jest dla nas 

uzasadniona. 

Solidarność ze społeczeństwem, której często domagają się osoby zaszczepione, 

gdy z różnych powodów wypowiadają się za szczepieniami przeciwko Covid-

19, jest naszym zdaniem dość wątpliwym argumentem, który należy omówić. 

Tymczasem naukowo udowodniono, że szczepienie nie zapobiega ani własnej 

infekcji, ani przenoszeniu wirusa na inne osoby. Pozostaje tylko zmniejszone 

ryzyko ciężkiego przebiegu choroby o niejasnym wymiarze czasowym. Ponadto, 

jak wykazały badania naukowe, szczepienie niesie ze sobą wysokie ryzyko 

wystąpienia działań niepożądanych, których nasilenie i częstotliwość nie są 

porównywalne z innymi szczepionkami, które zostały opracowane i 

przetestowane do tej pory. Rzeczywisty zakres NOPów będzie widoczny z 

biegiem czasu, także dlatego, że te efekty uboczne są obecnie (niestety) 

pomijane milczeniem w mediach. Ale założenie, że jakaś grupa, taka jak grupa 

obecnie nieszczepiona, jest odpowiedzialna za upadek systemu opieki 

zdrowotnej, jest etycznie wątpliwe i moralnie naganne. Takiej procedury nie 

stosuje się również w społeczeństwie wobec palaczy, osób otyłych, sportowców 

ekstremalnych czy innych grup, których zachowanie i sposób życia mogą 

nadmiernie obciążać solidarnie utrzymywany system opieki zdrowotnej. W 

rzeczywistości w szpitalach jest również wiele zaszczepionych osób, chociaż 

gry liczbowe i różne sposoby liczenia lub określania liczb oferują zmienną 

perspektywę obu punktów argumentacji w zależności od sposobu ich 

odczytywania i interpretowania. 

Nie jesteśmy lekarzami, nie możemy i nie chcemy rozpocząć dyskusji na temat 

skuteczności szczepienia Covid-19 czy terapii genowej. Niemniej jednak różni 

eksperci z różnych dyscyplin uznali iż z praktyki jasno wynika, że szczepienia 

jako izolowane rozwiązanie prawdopodobnie nie będą w stanie zakończyć 

pandemii. Dlatego z niepokojem obserwujemy, jak krytyczne głosy ze 

środowisk specjalistycznych są natychmiast tłumione przez przełożonych, 

pracodawców, polityków i media, jak odmawia się im jakichkolwiek 

kompetencji i zapobiega otwartemu dyskursowi o ewentualnych innych, 

terapeutycznych podejściach. Zamiast tego, narracja o szczepieniach jest 

głoszona jak mantra, a kraj jest wielokrotnie zamykany z powodu lockdownów 

– z poważnymi skutkami dla gospodarki i społeczeństwa. Niepokoi nas ten 

rozwój, ponieważ podważa on wolność słowa w demokracji, uniemożliwia 

dyskurs naukowy i jest wyrazem dyktatury opinii - i to dotyczy także nas. 



Jako funkcjonariusze policji jesteśmy zobowiązani do zachowania 

miarodajności we wszystkich podejmowanych przez nas środkach, zwłaszcza 

gdy naruszamy podstawowe prawa i wolności, oraz do podjęcia środka, który 

spełnia cel w sytuacji, jednocześnie chroniąc w jak największym stopniu prawa 

osoby. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, uważamy zatem, że 

planowany wymóg szczepień nie jest uzasadniony żadnymi przyczynami. 

Masowo ingeruje w prawo do samostanowienia nad własnym ciałem i 

prawdopodobnie nie może spełnić celu zakończenia pandemii. Wszystkie 

obecne szczepionki i leki terapii genowej mają jedynie warunkowe 

dopuszczenie, a efektywny czas trwania skuteczności jest często nieznany. 

Ponadto skutki uboczne nie zostały jeszcze wystarczająco udokumentowane ani 

przetestowane i, jak zostało to kilkakrotnie udowodnione naukowo, nie 

zapewniają wystarczającej ochrony przed infekcją i przenoszeniem choroby. 

Oprócz braku proporcjonalności należy podkreślić stan warunkowych 

dopuszczeni tych szczepień. W rezultacie wszyscy wcześniej zaszczepieni 

przeciwko Covid-19 biorą obecnie udział w trwających badaniach medycznych, 

które potrwają do 2024 roku, w zależności od szczepionki. Zgodnie z Kodeksem 

Norymberskim udział w eksperymencie medycznym musi odbywać się bez 

użycia siły, podstępu, przymusu, wprowadzania w błąd, lub jakiejkolwiek innej 

formy perswazji czy przymusu. Dlatego mówimy jasno, że NIE chcemy brać 

udziału w takim eksperymencie lub badaniu. 

Dlatego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w przypadku 

niedoboru personelu z powodu obowiązkowych szczepień i związanych z nimi 

groźnych środków urzędowych, należy się spodziewać, że Republika Austrii 

straci wiele zmotywowanych, zaangażowanych i wykwalifikowanych 

pracowników - policjantów. Dlatego prosimy o przyjrzenie się również innym 

krajom, w których próbowano zmusić siłę roboczą do takich szczepień pod 

presją, a to się nie powiodło ze względu na sytuację kadrową. 

Dlatego żądamy: 

 zaangażowania się Ministerstwa w celu zapewnienia, że w Austrii nie 

będzie wprowadzony obowiązek szczepień zawodowych lub ogólnych ani 

żadna inna forma pośrednich szczepień obowiązkowych.. 

 opowiedzenia się za tym, aby zarówno z medycznego punktu widzenia, 

jak i ze względu na równe traktowanie, 3G zostało całkowicie zawieszone 

w miejscu pracy lub przynajmniej przekształcone w 1G – czyli 

TESTOWANE – i wdrożone przy użyciu wewnętrznych zasobów resortu. 

 zapewnienia zakończenia dyskryminacji nieszczepionych 

współpracowników oraz groźby postępowania dyscyplinarnego i szykan 

przeciwko pracownikom. 

 umożliwienia nam ponownego skupienia się na naszych podstawowych 

zadaniach policyjnych. Chcemy być dla ludności jako „przyjaciel i 



pomocnik”, a nie stawić im groźnie czoła podczas w przeważającej 

mierze pokojowych demonstracji, powołanych do życia ze względu na 

rosnącą niechęć ludności do polityki. 

  

Z poważaniem 

Rzecznik prasowy  

Diakon Uwe EGLAU 

wsparcie pracownicze Dyrekcji Krajowej Policji Wiedeń  

 

Daniela LANER, BA, Inspektor rewizyjny 

przydzielony funkcjonariusz policji Dyrekcja Policji Tyrol 

 

Johannes ROCHL, Inspektor grupy 

przydzielony oficer Dyrekcji Policji Dolnej Austrii 

 

Policjanci na rzecz podstawowych praw i wolności: 

wirgemeinsammiteuch@protonmail.com 

Podpisy czynnych policjantów łącznie z numerami służbowymi zostały złożone 

notarialnie. 

 


