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Nowa propozycja Daniela Andrewsa, 48 urzędującego premiera
Wiktorii w Australii, sprawiłaby, że mieszkańcy, którzy
naruszają ograniczenia dotyczące koronawirusa w Wuhan
(COVID-19), lub nawet po prostu rozpowszechniają to, co rząd
uważa za „teorie spiskowe” na temat plandemii – mogą zostać
zamknięci lub wrzuceni do obozów koncentracyjnych przez
każdego „urzędnika publicznego”.
Szalony polityk, skrajnie lewicowego stanu australijskiego już
trafił na światowe nagłówki za sankcjonowanie włamań do domów
ludzi i rozbijania szyb samochodowych, podejrzewając, że
ograniczenia dotyczące koronawirusa z Wuhan (COVID-19) są
lekceważone. Teraz chce rozpocząć aresztowania i
przetrzymywanie ludzi bez żadnych dowodów popełnienia
przestępstwa, wszystko po to, aby ludzie byli „bezpieczni”
przed koronawirusem z Wuhan (COVID-19).
W przeciwnym razie niewinni mieszkańcy Wiktorii, gdyby
propozycja Andrewsa została uchwalona, podlegaliby
aresztowaniu przez każdego „funkcjonariusza publicznego”, a
nie tylko funkcjonariusza policji, gdyby tylko podejrzewano
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Wniosek zawiera również przepisy dotyczące postępowania z
osobami podejrzanymi o naruszenie zasad koronawirusa z Wuhan
(COVID-19) w ich domach i miejscach pracy. Kapusie mogliby
zadzwonić na rządową linię informacyjną, aby zgłosić
potencjalne naruszenia, co skłoniłoby „urzędników państwowych”
do inspekcji lub aresztowania.

Co na to Ameryka?
Odpowiadając na tę propozycję, 18 byłych sędziów i prawników,
wszyscy bardzo poważani, napisało list otwarty, ostrzegając,
że propozycja Andrewsa jest „bezprecedensowa, nadmierna i
podatna na nadużycia”.
Ross Gillies QC, jeden z prawników, powiedział mediom, że
obawia się, że środek ten zostanie powszechnie nadużyty przez
żądnych władzy urzędników rządowych, którzy chcą doprowadzić
do walki.
„Nie ufam komuś, kogo nominuje urzędników z uprawnieniami do
dokonywania aresztowań” – cytuje Gilliesa. „Martwię się, że
władza jest bardzo niebezpieczną rzeczą”.
„Niektórzy ludzie są podekscytowani władzą i możliwością
sprawowania władzy nad kimś innym” – dodał. „Istnieje
możliwość ogromnej niesprawiedliwości. Ktoś może złapać kogoś
i powiedzieć: `Mam powody, by sądzić, że jesteś nosicielem
COVID lub znam kogoś, kto ma COVID i zatrzymuję cię. W takiej
sytuacji nie byłoby lekarstwa. To może być najgorszy
scenariusz, ale wiemy, że może się to zdarzyć ”.
Co mrożące krew w żyłach, projekt ustawy Andrewsa przeszedł
już przez izbę niższą, a teraz przejdzie do izby wyższej,
która ma prawo ją przegłosować lub wnieść poprawki w kolejnym

miesiącu. Gillies namawia izbę wyższą do jej odrzucenia, z
oczywistych powodów, nazywając ją „drakońską”.
Inny sygnatariusz listu, James Peters QC, wyraził podobne
obawy co do środka, zauważając, że władza „jest bardzo
odurzająca i tylko niektórzy ludzie mogą z niej korzystać
ostrożnie, np. Bardzo dobrze wyszkolone grupy”.
Zapytany, czy może wyobrazić sobie scenariusz, w którym
niewinni Wiktorianie są aresztowani na ulicach przez ludzi,
którzy nie są policjantami, Peters odpowiedział, że może, i że
jest to „bardzo duże ryzyko”.
Chociaż zwykle jest tak, że po aresztowaniu następuje
postawienie przed sądem z opcją zwolnienia za kaucją,
proponowane nowe prawo całkowicie wyeliminuje ten proces. Co
gorsza, gdyby obok niego ustanowiono nadzwyczajne uprawnienia,
Victoria mogłaby dosłownie zobaczyć sytuację w rodzaju
Czwartej Rzeszy manifestującą się na jej granicach.
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zadośćuczynienia przed sądami, jeśli masz obawy co do sposobu
wykonywania uprawnień” – mówi. „Ale w jaki sposób możesz
skutecznie przetestować przekonanie, na podstawie którego
zostałeś skrępowany? Możesz się o tym nie dowiedzieć [dlaczego
zostałeś aresztowany], dopóki nie trafisz do sądu”.
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