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Kokeellisia mRNA-piikityksiä vastustava tennismestari Novak Djokovic
määrättiin karkotettaviksi Australiasta eilen sunnuntaina, kun hallitus väitti,
että hänen läsnäolonsa maassa "herättäisi rokotevastaisia tunteita".

Djokovicin kohtalo Australia Openissa – pidätykset, eristykset ja lopulta karkotus – on osoittanut
koronatyrannian karmeuden koko maailmalle.
Novak Djokovic karkotetaan Australiasta, koska hän ei onnistunut vakuuttamaan kolmea
vanhempaa tuomaria hänen oikeudestaan jäädä Melbourneen kilpailemaan Australia Openissa.
Hallituksen asianajajat väittivät, että hänestä tulisi ”ikoni” rokotevastustajille.
Viranomaisten lakitiimi väitti, että rokotevastainen ilmapiiri maassa sen jälkeen, kun tennistähti
saapui Australiaan, johtuivat hallituksen päätöksestä peruuttaa hänen viisuminsa. Tennistähden
lakimies Nick Wood esitteli asiansa Australian liittovaltion tuomioistuimessa tuomarikolmiolle sen
jälkeen, kun ministeri Hawke peruutti Djokovicin viisumin ”terveyden ja hyvän järjestyksen”
perusteella.

Huolimatta siitä, että 34-vuotias oli rokottamaton, Wood väitti, että hän ei ollut hyväksikäyttänyt
rokotevastustajien tukea eikä ollut mukana liikkeessä. Australian hallitus ”ei tiedä, mitkä ovat herra
Djokovicin nykyiset näkemykset”, Wood väitti.
Hallituksen asianajaja Stephen Lloyd sanoi, että se tosiasia, että Djokovicia ei rokotettu kahteen
vuoteen pandemiaan ja hän oli toistuvasti jättänyt huomiotta turvatoimenpiteet – mukaan lukien
eristyksen epäonnistuminen Covid-19-positiivisena – oli riittävä todiste hänen näkemyksistään.
Lloyd viittasi myös protesteihin, jotka jo herätti Djokovicin saapuessa Australiaan.
Djokovicia uhkaa nyt välitön karkotus ja kolmen vuoden kilpailukielto Australiassa, mikä vähentää
dramaattisesti hänen mahdollisuuksiaan voittaa mestaruus, jonka hän on voittanut yhdeksän kertaa
aiemmin.
Tuomarien tukema ministeri Hawke perusti päätöksensä viisumin peruuttamisesta siihen
näkemykseen, että Djokovicin rokotusasenne voi muodostaa uhan maan kansanterveydelle, jos hän
pysyy Melbournessa ja pelaa Australian Openissa. Myöhään lauantaina jätetyissä ja sunnuntaina
julkistetuissa oikeusasiakirjoissa ministeri osoittaa, että hänen päätöksellään peruuttaa Djokovicin
viisumi ei ollut juurikaan tekemistä sen kanssa, että hän tartuttaa muita Covidilla. Sen sijaan hän
väitti, että Djokovicin käytös ja ”asema rokotuksiin… voivat rohkaista muita jäljittelemään häntä,
hänen korkean profiilinsa ja asemansa vuoksi”.
”Jos muita rohkaistaisiin tai ylläpidetään vastustusta rokotuksiin tai COVID-19-rajoituksiin, se
aiheuttaisi ongelman yksilöiden terveydelle ja Australian sairaalajärjestelmän toiminnalle”,
oikeuden asiakirjoissa todetaan.
Ministeri perusteli myös, että Djokovicin läsnäolo voi johtaa mielenosoituksiin ja mellakoihin –
olivatpa ne sitten tähtiä vastaan tai hänen tukenaan – joista voi tulla superleviäviä tapahtumia ja
johtaa huomattavasti korkeampiin yhteisön tartuntamääriin.

