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15 stycznia niewielki zespół kierowców ciężarówek z Alberty, członkowie ich 

rodzin i przyjaciele doszli do wniosku, że rząd kanadyjski przekroczył granicę 

we wdrażaniu paszportów szczepionek Cavid-19 i mandatów na szczepienia. 

Mamy ogromne wsparcie milionów Kanadyjczyków w całym kraju. 

Czas położyć kres tym przepisom szczepień i oprogramowaniu 

monitorującemu. 

W ciągu jednego tygodnia zebraliśmy 4 400 000,00 dolarów z darowizn. 

Chociaż nasz oryginalny konwój szacowano na 1 600 ciężarówek. liczba ta w 

ciągu kilku dni znacznie wzrosła do 36 000 ciężarówek. Obecnie szacuje się, że 

liczba ciężkich ciężarówek wjeżdżających do Ottawy osiągnie wartość: 50 000. 

Nasz cel pozostaje taki sam, aby zachęcić rząd Kanady do unieważnienia 

transgranicznej aplikacji telefonicznej paszport śledzący Covid i 

WSZYSTKICH nakazów szczepień przeciwko Covid-19. 

Wszelkie stwierdzenia sugerujące, że jesteśmy separatystami lub 

„terrorystami” – są kategorycznie fałszywe i stanowią próbę oczernienia 

tego ruchu. To smutne, że tego typu retoryka pochodzi od premiera Trudeau 

i jego administracji. Zamiast chronić nasze podstawowe wolności określone 

w Karcie Praw i Wolności, dokumencie ironicznie podpisanym przez 

Pierre'a Eliota Trudeau, Justin i jego rząd próbują zrobić coś przeciwnego. 

Stale publikuje zniesławiające komentarze i oczernia dużą część ludności. 

Jeśli historia czegoś nas nauczyła, to działań, których nie można ignorować. 

Jesteśmy spokojnymi, pracowitymi Kanadyjczykami, którzy kochają nasz 

kraj i chcą poprawy dla wszystkich Kanadyjczyków. 

Ze względu na rozmiar naszego ruchu i wielkie wsparcie, jakie 

otrzymujemy od ludzi z całego świata, nie możemy dłużej obiecać, 

że przeciętny Kanadyjczyk nie będzie odczuwał zakłóceń 

spowodowanych przez nasz konwój. Bardzo nam przykro i 

dołożymy wszelkich starań, aby ograniczyć te utrudnienia w 

Waszym życiu. Zwracamy się do Kanadyjczyków, żeby pamiętali, 

że walczymy o wolność wszystkich i że klasa polityczna nas 

wszystkich zawiodła. 



Czas przypomnieć naszym politykom, że pracują dla Kanadyjczyków. a nie na 

odwrót. Prosimy również o miłość, cierpliwość i wsparcie, gdy jednoczymy 

wszystkich Kanadyjczyków wokół walki o wolność. 

Łańcuch dostaw jest w rozsypce od ponad roku, ponieważ różne rządy 

prowincji Kanady nakładają drakońskie i nieliberalne ograniczenia na 

prowadzenie biznesu i całą kanadyjską gospodarkę. Gdy nasza lista żądań 

zostanie spełniona, a rząd ponownie otworzy kraj i porzuci te cyfrowe 

paszporty i mandaty, tak jak zrobiła to Wielka Brytania, zrobimy co w naszej 

mocy, aby zapewnić jak najszybszy powrót prawidłowego łańcucha dostaw. 

Chcielibyśmy powtórzyć naszą krótką i rozsądną listę żądań: 

1. Rządy federalne i prowincjonalne kończą rejestry szczepień i wszelkie 

inne obowiązkowe programy śledzenia kontaktów ze szczepionkami lub 

systemy paszportowe wewnątrz Kanady; 

2. Koniec z obowiązkami szczepień przeciwko Covid i poszanowanie 

prawa osób, które chcą pozostać nieszczepione; 

3. Powstrzymać dzielącą retorykę atakującą Kanadyjczyków, którzy nie 

zgadzają się z działaniami rządu; 

4. Przestańcie ograniczać debatę środkami przymusu mającymi na celu 

cenzurowanie tych, którzy mają odmienne lub błędne opinie. 

 

Chcemy, abyście wiedzieli, że jest nadzieja! Autorytarne działania Justina 

Trudeau i ministra transportu Omara Alghabry były kombinacją potrzebną do 

wywołania ogromnego oporu i bezprecedensowego poziomu zjednoczenia 

Kanadyjczyków. Po raz pierwszy jesteśmy świadkami jednoczenia 

Kanadyjczyków z Alberty i prowincji zachodnich. Ontario, Mantimes, First 

Nations Communities, oraz nasi bracia i siostry w Quebecu, którzy 

doświadczyli najbardziej drakońskich środków w ciągu ostatniego roku. 

Zjednoczona i wolna Kanada może być naszą przyszłością i zaczyna się teraz od 

przypomnienia rządowi, że służy ona ludziom. Wiemy, że kanadyjski duch ze 

wszystkich środowisk jest przyjazny i kochający. Jednak wolność jest stale w 

stanie wojny z tymi, którzy chcą ją ograniczać i należy jej bronić. Wszyscy 

mamy możliwość, niezależnie od dzielących nas różnic, zebrać się razem i 

zrobić to, co konieczne, aby zapewnić ochronę naszych wolności teraz i dla 

przyszłych pokoleń. 



Obiecujemy, że w nadchodzącym tygodniu będziemy mieli więcej nowych 

informacji. Sprawdzajcie media społecznościowe i stronę internetową, aby 

uzyskać aktualizacje i ogłoszenie o konferencji prasowej w ten weekend. 
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