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Το Εργατικό Κόμμα θα χάσει 4 έδρες 
λόγω της απόφασης να υποστηρίξει 
τους γάμους ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους

«T ο Εθνικό Συνέδριο 
του Εργατικού Κόµ-
µατος που πραγµα-

τοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 
στο Σίδνεϊ, δεν πρόσφερε τίπο-
τα θετικό εφόσον συζητήθηκαν 
σ’ αυτό θέµατα τα οποία είναι 
αδιάφορα για την πλειονότητα 
του αυστραλιανού λαού». Τάδε 
έφη ο αρχηγός της οµοσπον-
διακής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, ο οποίος χαρακτήρισε το 

Συνέδριο των Εργατικών «διαι-
ρεµένο και χωρίς κατεύθυνση». 
«∆εν είδαµε το Εργατικό Κόµµα 
να δίνει απαντήσεις στις πιέσεις 
που ασκούνται στα νοικοκυριά 
από την συνεχή αύξηση στο κό-
στος ζωής, ούτε δόθηκαν απα-
ντήσεις για την θετική αντιµετώ-
πιση της λαθροµετανάστευσης. 
Ούτε φυσικά δόθηκαν λύσεις 
στα προβλήµατα που αντιµετω-
πίζουν οι κατασκευαστικές εται-

ρίες, τα οποία θα επιδεινωθούν 
µε την επιβολή του φόρου στις 
εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Άµποτ.

Όπως είναι γνωστό, ανάµε-
σα σε άλλα θέµατα το Εργατικό 
Κόµµα αποφάσισε να υποστη-
ρίξει τους γάµους ανάµεσα σε 
οµοφυλόφιλους και προχώρη-
σε στην άρση της απαγόρευσης 
εξαγωγής ουρανίου στην Ινδία.

Παρ’ όλο που ο υπουργός Περι-
βάλλοντος Bill Marmion ήταν 
αυτός που δέχθηκε τις µεγα-

λύτερες επικρίσεις, τελικά αυτός που 
«πλήρωσε τη νύφη» για τις πυρκα-
γιές στο Margaret River της ∆υτικής 
Αυστραλίας, ήταν ο υπουργός Επει-
γόντων Περιστατικών, Rob Johnson, 
ο οποίος απολύθηκε τη ∆ευτέρα.

Την ίδια ώρα ο Πρέµιερ της ∆υ-
τικής Αυστραλίας, Κόλιν Μπαρνέτ, 
ανακοίνωσε ότι ο πρώην οµοσπον-
διακός αρχηγός της αστυνοµίας, 
Μικ Κίλτι, θα διεξάγει έρευνες για 
να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρ-
καγιάς. Να σηµειωθεί ότι οι πυρ-
καγιές άρχισαν ενώ οι αρµόδιες 
υπηρεσίες προσπαθούσαν να δηµι-
ουργήσουν ζώνη πυρόσβεσης στην 
περιοχή Margaret River µε ελεγ-
χόµενες φωτιές. Άθελά τους όµως 
προκάλεσαν πύρινο όλεθρο. Οι 
«ελεγχόµενες φωτιές» ξέφυγαν από 
τον έλεγχό τους, µε αποτέλεσµα να 
καταστραφούν ολοσχερώς δεκάδες 
σπίτια και να υποστούν ζηµιές πολ-
λά άλλα ακίνητα, ενώ έγινε στάχτη 

τεράστια δασική έκταση. Στην θέση 
του κ. Johnson διορίστηκε ο υπουρ-
γός Οικισµού και Μεταφορών, 
Troy Buswell. Να σηµειωθεί ότι ο 
κ. Johnson διατήρησε το υπουργείο 
Αστυνοµίας και Οδικής Ασφάλειας.

Όπως είναι γνωστό, η πυρκαγιά 
είχε κάψει περισσότερα από 3.000 
εκτάρια και είχε καταστρέψει 30 
σπίτια και 9 ξενοδοχεία στο πέρα-
σµά της. Εκατοντάδες κάτοικοι ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπί-
τια τους, ενώ περισσότεροι από 400 
πυροσβέστες συµµετείχαν στις προ-
σπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

Μετά την απόφαση για µετα-
στάθµευση Αµερικανών πε-
ζοναυτών στην Αυστραλία, 

λόγω της αύξησης της ισχύος της 
Κίνας, φαίνεται ότι καταβάλλεται 
µια προσπάθεια οικοδόµησης εµπι-
στοσύνης µεταξύ των δύο πλευρών.

Μία τέτοια πρωτοβουλία ήταν η 
διεξαγωγή άσκησης ανάµεσα σε 
Κινέζους και Αυστραλούς στρατιω-
τικούς. Στα τέλη Νοεµβρίου διεξή-
χθη η άσκηση «Cooperation Spirit 
2011» (Πνεύµα Συνεργασίας) και 
είναι η πρώτη φορά που διοργα-
νώθηκε κάτι τέτοιο, µεταξύ των 
δύο χωρών. Η άσκηση έλαβε χώρα 
στην νοτιοδυτική επαρχία Σιτσου-

άν και αφορούσε την αντιµετώπιση 
σεισµού και διαρροής χηµικών, µε 
υψηλό ποσοστό ανθρώπινων απω-
λειών. Η έναρξή της έγινε µε την 
άµεση αποστολή δυνάµεων διάσω-
σης και διήρκεσε τέσσερις µέρες.

Στην στρατιωτική αυτή άσκηση 
συµµετείχαν στελέχη από το Κι-
νεζικό Σεισµολογικό Γραφείο, τη 
Στρατιωτική ∆ιοίκηση της επαρχί-
ας Σιτσουάν και σύνταγµα Χηµικού 
Πολέµου, καθώς και µεγάλη ποικι-
λία ιπτάµενων και χερσαίων µέσων. 
Από πλευράς Αυστραλίας συµµετεί-
χαν αρµόδιοι του υπουργείου Άµυ-
νας και η Αυστραλιανή ∆ιοίκηση 
∆ιακλαδικών Επιχειρήσεων.

T ο Αυστραλιανό Χριστιανι-
κό Λόµπι, υποστηρίζει ότι 
η κυβέρνηση Γκίλαρντ θα 

πληρώσει πολύ ακριβά το τίµη-
µα της απόφασης που λήφθηκε 
στο Εθνικό Συνέδριο του Κόµ-
µατος να υποστηρίξει τους γά-
µους οµοφυλοφίλων.

Συγκεκριµένα, το εν λόγω 
Λόµπι υποστηρίζει ότι το Εργα-
τικό Κόµµα θα χάσει - ως απο-
τέλεσµα της απόφασης αυτής 
- τουλάχιστον τέσσερις έδρες 
στις επόµενες εκλογές. Αυτές 
του Moreton (Κουίνσλαντ), του 
Greenway (Ν.Ν.Ο.), του Deakin 

και του Corangamite (Βικτώ-
ρια). Στο µεταξύ οι βουλευτές 
του Συνασπισµού Φιλελεύ-
θερων-Εθνικών που υποστη-
ρίζουν τη νοµιµοποίηση των 
γάµων ανάµεσα σε άτοµα του 
ίδιου φύλου, θα πρέπει να πε-
ριµένουν µέχρι τον ερχόµενο 
Φεβρουάριο - που αρχίζουν οι 
εργασίες της Βουλής στο νέο 
έτος - για να µάθουν αν θα τους 
επιτραπεί να ψηφίσουν κατά 
συνείδηση στο θέµα.

Ο αρχηγός της οµοσπον-
διακής Αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, επανέλαβε ότι η πα-

ράταξή του τάσσεται σθεναρά 
ενάντια στην πρόταση για την 
νοµιµοποίηση των γάµων οµο-
φυλοφίλων. Αρνήθηκε όµως 
να αποκαλύψει αν θα επιτρέψει 
στους βουλευτές της παράταξής 
του να ψηφίσουν κατά συνείδη-
ση όταν τεθεί το θέµα στη Βου-
λή. Πάντως, έρευνα που έκανε 
πρόσφατα η εταιρία Galaxy 
Research, αποκαλύπτει ότι το 
76% των ψηφοφόρων που 
υποστηρίζουν τον Συνασπισµό, 
θα ήθελαν να επιτραπεί στους 
βουλευτές να ψηφίσουν κατά 
συνείδηση στο θέµα.
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«Αδιάφορα για τους περισσότερους Αυστραλούς
τα θέματα που συζητήθηκαν 
στο Εθνικό Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος»

Απολύθηκε ο υπουργός 
Επειγόντων Περιστατικών 
της ∆υτικής Αυστραλίας

Κοινή άσκηση Αυστραλών 
και Κινέζων πεζοναυτών

Rob Johnson

Ο αρχηγός της οµοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.




