COVID-19
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Effecten
Vijfde Macht -

Media

Eerste Macht -

Parlement

POLITIEK
Tweede Macht -

Vierde Macht -

Ambtenaren

Regering
Derde Macht -

Rechtspraak

OMT/
RIVM
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Effecten

POLITIEK

VRAAG:

Hoe komt het dat het OMT zoveel macht heeft gekregen? Terwijl het een tijdelijk adviesorgaan
is?

VRAAG:

Hoe zorgen de machthebbers dat ze verantwoordelijk blijven voor hun eigen machtsvorm?

VRAAG:

Hoe komt het dat ook de media onder het gezag van het OMT lijkt te vallen en ze haar
kritische vragen (zoals we die kennen vanuit de tijd van Willem Breedveld) hebben laten
vallen?
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sociale en economische rechten

Effecten
algemene en
integriteitsrechten
(non-discriminatie, GELIJKE
BEHANDELING, bescherming
van de persoon en van zijn
/haar privacy, huis en
familieleven, martelverbod)

vrijheidsrechten (vrijheid
van MENINGSUITING, van
GODSDIENST en
LEVENSOVERTUIGING, van
VERENIGING)

(recht op behoorlijke levensstandaard, recht
op sociale voorzieningen, vrijheid van
vakvereniging, recht op ONDERWIJS, recht op
GEZONDHEID)

MENSEN
RECHTEN
rechten van
arrestanten, beklaagden
en gedetineerden (verbod
op willekeurige arrestatie en
detentie, recht op onafhankelijke
en ONPARTIJDIGE RECHTSPRAAK)

culturele rechten (recht
om DEEL TE NEMEN en bij te
dragen aan cultuur, recht om de
eigen taal te spreken,
bescherming van auteursrecht
en van de eigen naam, vrijheid
van wetenschappelijk
onderzoek)

rechten van
beschermde groepen
(vrouwen, kinderen,
minderheden, inheemse volken).
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Effecten
Vrijheid van
MENINGSUITING

Vrijheid van
DEMONSTRATIE

Verbod op
DISCRIMINATIE

Vrijheid van
ONDERWIJS

GROND
RECHTEN

Vrijheid van ARBEID

Vrijheid van
VERENIGING
ONAANTASTBARE
LICHAAM (code van
Neurenberg)
Vrijheid van
VERPLAATSEN, REIZEN5

Vaclav Havel, de Tsjechische filosoof van de ‘fluwelen revolutie’, zei:
In naam van de [politieke] partijen vulden de psychiatrische ziekenhuizen
zicht met mannen en vrouwen die durfden te denken!
In naam van wetenschappelijke ‘waarheden’ zijn alle vormen van tegenspraak
naar de duisternis van het obscurantisme en de waanzin verbannen!
In naam van de waarheid van revolutionaire ideologieën hebben intellectuelen
hun eigen volk uitgemoord!
In naam van de enige God zijn brandstapels aangestoken door de Inquisitie!
In naam van een andere God, ook hij de enige, zijn heilige oorlogen verklaard
met en goed geweten, in de mening recht en plicht te vervullen!

Wanneer een overtuiging vanuit het hart komt,
draagt het een aantal behoeftes;
* vrijheid
* rechtvaardigheid
* gezondheid
* verbinding

Voor de Talmoed is studie de daad van weerstand tegen de ‘taal van de
instituten’. Het instituut neigt naar het gebruik van een unieke,
eensluidende, eenvormige taal met een betekenis, waarop
onverdraagzaamheid en hardheid tegenover de enkeling is gebaseerd.

We willen allemaal het beste!
We zijn allemaal bang!
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