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Alberta heeft officieel excuses aangeboden aan ongevaccineerden.
Dat gebeurde bij monde van de nieuwe premier Danielle Smith, ten
overstaan van de pers.
Selene Galas van Rebel News herinnerde Smith aan een
verkiezingsbelofte die ze had gedaan. Tijdens de campagne beloofde
ze dat ze excuses zou aanbieden aan degenen die zijn vervolgd
vanwege de coronamaatregelen. Ze zei ook dat ze hen amnestie zou
verlenen. “Wanneer kunnen we die excuses verwachten?” vroeg
Galas.
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BREAKING: Rebel News’s Selene Galas
(@selenecxliv) asked Premier of Alberta, Danielle
Smith when we can expect a promised apology
for those prosecuted during the lockdowns.
Smith replied “I can apologize right now.”
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Het spijt me zeer
“Ik kan nu excuses maken,” antwoordde Smith. “Het spijt me zeer
dat mensen zijn gediscrimineerd vanwege hun vaccinatiestatus. Het
spijt me zeer dat ambtenaren zijn ontslagen vanwege hun
vaccinatiestatus. Ze mogen terugkomen als ze dat willen.”
De premier voegde toe dat ze juridisch advies gaat inwinnen over het
verlenen van amnestie. Daar zijn haar medewerkers momenteel druk
mee bezig.

Niet uitgevoerd
Alberta is de eerste overheid ter wereld die formeel excuses aanbiedt
voor het schenden van de burgerrechten van ongevaccineerde

mensen, schrijft directeur van Rebel News Ezra Levant. “Een pluim
voor haar en onze verslaggever!”
En als de regering van Trudeau in de toekomst maatregelen
aankondigt die de economie schaden of de rechten van burgers
schenden, worden ze niet uitgevoerd in Alberta, kondigde Smith
alvast aan. Ze kreeg vervolgens een staande ovatie:
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"When Ottawa announces policies and laws that attack
our economy or violate the rights of our people...our
UCP government will not enforce those laws and
policies in this province, period."
Standing ovation for Alberta Premier
@ABDanielleSmith over Sovereignty Act pledge.
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