
Robert Fleischer:

Măsurile guvernamentale anti - Corona dau naștere la rezistență nu numai în Germania, ci în multe 
alte țări. Săptămâna trecută au protestat din nou mii de oameni la Londra, iar vorbitori au fost de 
asemenea invitați. Unul din ei a fost doctorul german Heiko Schöning, care a stat acolo pe o scenă 
exprimându-și opiniile, moment în care Poliția și-a făcut brusc apariția și l-a arestat. El a rămas 
aproape o zi întreagă în închisoare. Între timp a fost eliberat și a aterizat sigur din nou în Germania.
Și sunt fericit că acum se află aici cu mine: Bun venit Heiko Schöning!

Heiko Schöning:

Bine v-am găsit Domnule Fleischer! Mă bucur să fiu din nou în frumosul Hamburg!

RF:

Îmi pot imagina! Pentru numele lui Dumnezeu, ce ați povestit acolo, ca să vină Poliția să vă 
aresteze?

HS:

Da, deci avem Comisia extraparlamentară Corona și Medicii pentru Adevăr și deci e vorba de a 
prezenta dovezi medicale și cifre. Asta am și făcut, la fel ca la Berlin la 29 august 2020, unde am 
vorbit în fața a aproape unui milion de oameni. Iar acum la Londra a fost același lucru.

RF:

Ceea ce privește cifra există opinii diferite, dar dacă ne uităm la imaginile astea- și mai sunt și altele
ca acestea de la Twitter - aici vin două duzini de polițiști care se înghesuie. Unde se află ceea ce 
vedem în acest moment? 

HS:

Este Hyde Park, Speakers Corner. Se vede cum o unitate în echipament de luptă vine în sprint direct
spre mine și mă arestează. Aceasta este o procedură absolut nedemocratică și ilegală, deoarece 
trebuie să avem dreptul de exprimare a opiniei și dreptul de a vorbi. Chiar și sub legile speciale 
legate de Covid-19, legile Corona, asta este maximum o contravenție, asemănătoare cu parcatul 
eronat, atunci când vorbești față de mai mult de 30 de persoane. Precum vedem. Deci de ce să fii 
arestat pentru parcare eronată? Și asta fiind pus în cătușe.

RF:

Trebuie să vă întreb, nu este Speakers Corner locul unde oamenii se duc când au de spus ceva 
important? Nu e simbolul libertății de exprimare în Marea Britanie?

HS:

Exact, absolut. Și este în întreaga lume un exemplu pozitiv de a fi în posesia acestei libertăți. Iar 
acum, uitați-vă vă rog ce se întâmplă: e acest om cu casca roșie care semnalizează să mă asalteze.
Și mă blochează acolo vizavi de spectatori. Eu stau acolo împreună cu Dan Gregory pe această 
bancă, la Speakers Corner. Ăsta e exact punctul în care această bună tradiție britanică de liberă 
exprimare este renumită în toată lumea. Și vedem aici cum aceste tradiții democratice sunt călcate 
în picioare.



RF:

Demonstrația a început de fapt altundeva și poate începem acolo: cum a început ziua?

HS:

Da, ziua a început foarte frumos, eu fusesem invitat oficial la o demonstrație aprobată, în inima 
Londrei, la Trafalgar Square împreună cu alți vorbitori proeminenți, cum ar fi Pierce Corbyn, care e 
și fratele președintelui Partidului Labour. Era o atmosferă grozavă, mii de oameni erau în marea 
piață ți pe străzi. Poliția era rezervată și pașnică la început. Mda...Și la mijlocul demonstrației am 
primit eu microfonul și era rândul meu, da... Ce s-a întâmplat atunci? Am putut spune câteva fraze, 
moment în care o unitate de Poliție a atacat în spatele meu cortul organizatorilor, la doar 2 metri în 
spatele meu și a ocupat acest cort de 3 pe 3 metri, pe care l-a blocat de rest și a oprit curentul. Deci 
în mijlocul discursului meu Poliția a tăiat curentul la marea demonstrație de la Trafalgar Square.
Asta s-a întâmplat înainte.

RF:

Și cum s-au desfășurat evenimentele în continuare?

HS:

A continuat cu confruntări acolo la Trafalgar Square, căci oamenii nu erau deloc amuzați privitor la 
acțiunile Poliției. Am rămas liniștit la locul meu și am apelat la pace și fără violență. Și așa s-a 
liniștit cândva situația și datorită celorlalți. Am avut în cap felul cum am procedat la 1 august 2020 
la Berlin, într-o manieră excelentă de demonstrație pașnică, unde oamenii s-au așezat jos, iar Poliția 
era neputincioasă față de sute de mii de oameni care demonstrau pașnic. Între timp era astfel, încât 
curentul nu a fost repus în funcție și demonstranții s-au deplasat în direcția Hyde Park prin Oxford 
Street. Iar eu am fost întrebat dacă nu vreau să-mi continui discursul la Speakers Corner.

RF:

Asta ați și făcut și ați fost atunci arestat. Vedem aici scena cheie pe video unde sunteți arestat și pus 
în cătușe cu mâinile la spate și introdus în mașina Poliției, După care a început o lungă tergiversare. 
Ce s-a întâmplat mai exact?

HS:

Da, asta trebuie analizat, această disproporție. S-a putut vedea cum această unitate de poliție s-a 
năpustit asupra mea. A primit un ordin, având și emițătoare în căști, iar acest superior cu cască roșie 
a primit aparent un semnal, da...să îl amuțească pe acest individ, să-i închidă gura și să-l închidă.
Asta e ilegal, chiar și în sistemul britanic, iar în cel mai rău caz ar fi fost o contravenție pentru că 
am vorbit în fața a mai mult de 30 de persoane. Se poate vedea cum eu am rămas liniștit pe loc, iar 
un minut nu s-a întâmplat nimic, stăteam acolo pe banca aia în acel pavilion. Apoi am fost tras jos și
mi s-au pus imediat cătușe. Nu am opus rezistență, de ce să o fac? Cătușele au fost atât de strâmte, 
mai ales la mâna dreaptă, încât am făcut acolo hematomuri. Și a fost în orice caz dureros. Iar când 
sunt și rotate, asta e chiar neplăcut. Oamenii prezenți au strigat în cor: „Lăsați-l să vorbească!”
Și oare ce am spus la urmă de a fost așa de periculos? Oare ce a fost?



RF:

Cred că ați citat un cântec „Unde este revoluția”, sau ceva asemănător?

HS:

Da, adevărat.

RF:

Ați chemat la revoluție?

HS:

Da, probabil ca trupa Depeche Mode...Mi-am exprimat mulțumirea pentru trupa britanică Depeche 
Mode, care a creat titlul muzical pentru timpurile pe care le trăim astăzi: „Where is the revolution?” 
„Unde este revoluția?” „Come on people you let me down!“. „Haideți oameni, mă dezamăgiți !„
Sunteți manipulați, mințiți, haideți oameni, mă dezamăgiți! Astea au fost ultimele mele cuvinte 
acolo.

RF:

Povestiți-ne, cum s-au desfășurat lucrurile în continuare? Ați fost dus la poliție, cum e acolo să fii 
închis?

HS:

Da, la început am fost închis în duba aia, singur. M-au dus cu sirene în manieră James Bond prin 
oraș circa o jumătate de oră, pe cealaltă parte a Tamisei, în parte pe banda opusă, cu sirene. A fost 
un raliu periculos și trebuie pusă întrebarea: ce vrea să însemne asta? Când cineva a comis o 
contravenție, precum alții parcat eronat, să fii arestat și dus undeva pentru cercetare? Și închis 
pentru 22 de ore.

RF:

Asta este pentru ce ați fost acuzat oficial, o contravenție? 

HS:

Da. Exact.

RF:

Trebuie acum să plătiți o amendă?

HS:

Da. După spusele avocatului meu sunt 200 lire sterline pe care trebuie să le plătesc, dar cum am 
spus mai înainte, asta e o contravenție ca și cum ai fi mers prea repede cu mașina. Este pur și simplu
ridicol, nu e un motiv de arestare.



RF:

Ați fost singur în celulă, au fost mai mulți oameni, ați putut merge la toaletă, vi s-a dat ceva de 
mâncare, ați avut voie să sunați pe cineva?

HS:

Am fost închis într-o celulă singur unde nu era nimic înauntru, mi s-a luat absolut tot, în afară de 
verighetă- asta n-am lăsat să facă cu mine- iar atunci au renunțat, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat...
Mi s-a luat totul și mi s-a interzis în cele 22 de ore să iau contact cu soția mea. Nu a avut voie să mă
sune, eu nu am avut voie să vorbesc cu ea. Și de abia după 20 de ore am fost interogat. După 20 de 
ore!

RF:

Vi s-a permis să sunați un avocat?

HS:

A durat ore întregi și de fapt trebuie să ai imediat voie să o faci. Avocatul lui Piers Corbyn m-a 
reprezentat, după care s-au oferit diverși avocați. Plus că am spus că iau și un avocat din oficiu, care
ar fi trebuit să apară imediat, dar nici asta nu s-a întâmplat. Și altceva a călcat legea, și pe cea 
britanică și anume că cel târziu după 6 ore trebuie investigat motivul de arestare. Oficial am fost 
acuzat de încălcarea legilor Covid-19, această lege Corona, că nu ai voie să vorbești în fața a mai 
mult de 30 de persoane. Celor mai mulți polițiști la circă le era clar că asta era ilegal. Și unii se uitau
rușinați la podea, spunând că dacă n-ar fi fost de serviciu ar fi fost la demonstrație. Dar erau și alții 
care au savurat să-și arate puterea.

RF:

Înțeleg. Deci ați fost eliberat și vi s-au returnat lucrurile presupun?

HS:

Nu, sigur că nu. Vedeți, când parcați eronat sau vorbiți la Hyde Park în fața oamenilor, atunci e logic
că laptopul aceluia trebuie controlat bine și reținut. La fel ca și mobilul. Și știți ce mi s-a mai 
confiscat? Mi s-a înapoiat totul cu excepția a 4 lucruri: telefonul, laptopul, discursul- ce se poate 
vedea, mapa galbenă cu discursul- și...această carte.

RF:

Cartea lui Karina Reiss și Sucharit Bhakdi.

HS:

A fost recent tradusă în Engleză : „Covid-19, False Alarm”. Și cartea era tema discursului meu. Aș 
fi spus că aici se află datele și dovezile medicale. În Germania este în pe locul unu pe lista de 
bestseller. Și aș fi putut ține cartea sus când am ieșit din închisoare, dar nu mi-a fost returnată.

RF:



Știu că arestarea dumneavoastră a suscitat reacții mari atât în cercuri germane cât și britanice, au 
fost oameni care au stat în fața clădirii și v-au așteptat să ieșiți. O doamnă a făcut și un live video. 
Care considerați că sunt urmările în scena britanică, a mai existat așa ceva acolo, cum se pregătesc 
acum oamenii acum?

HS:

Nu, nu a mai existat, iat prietenii britanici mi-au spus că a fost un atac țintit. Mulțumesc pentru 
videoul pe care l-ați arătat, căci acolo se poate vedea: a fost un atac premeditat. Trebuie pusă 
întrebarea: de ce la începutul discursului meu a fost atacată scena și numai cortul cu echipamentul 
tehnic a fost ocupat. A fost așa pur și simplu. Dar aș dori să mulțumesc tuturor oamenilor care pe 
diferite canale, chiar și internațional s-au angajat pentru eliberarea mea, care au stat în fața 
închisorii până la 4 noaptea și dimineața s-au reîntors. Și desigur vreau să îi mulțumesc în special și 
soției mele care a fost ca întotdeauna minunată!

RF:

Mulțumesc foarte mult pentru interviu Domnule Schöning!

HS:

Mulțumesc din suflet și ne vedem la Berlin, la 10 octombrie 2020 la următoarea mare demonstrație!

RF:

Mulțumesc frumos!


