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 Премијер Аустралије Скот Морисон рекао је да је одлука о отказивању визе српском
тенисеру Новаку Ђоковићу  донета из
здравствених и безбедносних разлога и у јавном интересу.

  

„Савезни суд Аустралије једногласно је одлучио да одбаци захтев Новака Ђоковића за
преиспитивање којим се оспорава одлука министра за имиграције да му укине визу.
Одлука је донета из разлога здравља, безбедности и реда и на основу тога што је то
било у јавном интересу. Поздрављам одлуку да наше границе остану јаке и да
Аустралијанци буду безбедни“, навео је Морисон у саопштењу.

  

После једногласне одлуке трочланог судског већа, Ђоковић ће бити депортован из
Аустралије и неће бранити титулу на Аустралијан опену.

  

Одлуку о укидању визе донео је министар за имиграције Алекс Хок, јер би по његовом
мишљењу, присуство невакцинисаног играча могло да подстакне противљење

 1 / 2

http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-i-ana-brnabic-prisustvovali-opelu-u-hramu-svetog-save-povodom-godisnjice-ubistva-olivera-ivanovica.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-i-ana-brnabic-prisustvovali-opelu-u-hramu-svetog-save-povodom-godisnjice-ubistva-olivera-ivanovica.html


Премијер Аустралије Скот Морисон: Одлука суда о Ђоковићу донета из разлога здравља, безбедности и реда и на основу тога што је то било у јавном интересу. Сада је време за тенис
недеља, 16 јануар 2022 11:37

вакцинацији против коронавируса, али и због забринутости за јавно здравље.

  

"Као што сам рекао у петак, Аустралијанци су поднели много жртава током ове
пандемије и са правом очекују да ће резултат тих жртава бити жаштићен. Током
пандемије заједно смо постигли једну од најнижих стопа смртности, најјачих економија и
најјачих стопа вакцинације у свету. Јаке границе су фундаменталне за аустралијски
начин живота, као и владавина закона", навео је Морисон.

  

"Наша Влада је увек то разумела и била је спремна да предузме одлуке и радње
неопходне за заштиту интегритета наших граница. Захваљујем Суду на брзој пажњи
усмереној на ова питања и на стрпљењу свих укључених док смо радили на решавању.
Сада је време да почнемо са Аустралијан опеном и да се вратимо уживању у тенису
током лета", додао је Морисон.

  

Први гренд слем турнир у сезони почиње у понедељак у Мелбурну.

  

Министар Алекс Хоук задовољан пресудом

  

Министар за имиграцију Аустралије Алекс Хоук, који је и укинуо Новакову визу,
поздравио је дашању једногласну одлуку Федералног суда Аустралије, којом су
подржали његов потез.

  

"Снажна политика заштите граница Аустралије нас је очувала током пандемије, што је
резултирало једном од најнижих стопа смртности, најјачим економским опоравком и
највишим стопама вакцинације у свету. Снажна политика заштите граница такође је од
суштинског значаја за очување друштвене кохезије Аустралије која наставља да јача
упркос пандемији", поручио је Хоук.

  

(Бета-РТС)
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