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Νέα επίθεση της αντιπολίτευσης 
στην κυβέρνηση 
για το Εθνικό Ευρυζωνικό Δίκτυο

Πυρά Γουίλκι κατά
της κυβέρνησης

∆ριµύτατη επίθεση κατά της κυ-
βέρνησης Γκίλαρντ για τη νέα 
συµφωνία που υπέγραψε για 

τη χρήση δύο δορυφόρων ώστε να 
επεκταθεί η παροχή του εθνικού ευ-
ρυζωνικού δικτύου και σε αποµονω-
µένες περιοχές της χώρας, εξαπέλυ-
σε χθες η αξιωµατική αντιπολίτευση.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε προχθές µια νέα συµφωνία 
ανάµεσα στην εταιρία ΝΒΝ Co και 
την αµερικανική Loral Space and 
Communications για την κατασκευή 
των δορυφόρων, που αναµένεται να 

συνδέσουν 200.000 σπίτια και επι-
χειρήσεις στο ευρυζωνικό δίκτυο µέ-
χρι το 2015.

Ο σκιώδης υπουργός Τηλεπικοι-
νωνιών, Μάλκολµ Τέρνµπουλ, δή-
λωσε ότι το κόστος της συµφωνίας 
ανέρχεται στα $620 εκατοµµύρια, 
κάτι που αποδεικνύει - όπως είπε - 
πόσο σπάταλη είναι η σηµερινή κυ-
βέρνηση. Τόνισε δε ότι η αξιωµατική 
αντιπολίτευση θα εξετάσει πιο φθη-
νούς τρόπους για την παροχή γρήγο-
ρου διαδικτύου στις αποµονωµένες 
περιοχές της χώρας. 

Τ ην άποψη ότι η στροφή 180 
µοιρών που έκανε η κυβέρνη-
ση Γκίλαρντ στη συµφωνία για 

τον περιορισµό του ηλεκτρονικού 
τζόγου, θα έχει σοβαρό αντίκτυπο 
όταν κληθούν οι ψηφοφόροι στις 
κάλπες, εξέφρασε χθες ο ανεξάρτη-
τος βουλευτής της Τασµανίας, Άντρι-
ου Γουίλκι.

Ο βουλευτής επανέλαβε ότι διαφω-
νεί πλήρως µε τους ισχυρισµούς της 
κυβέρνησης ότι δεν είχε τους αριθ-
µούς για να περάσει το σχετικό νοµο-
σχέδιο στη Βουλή και στη Γερουσία.

«Η κυβέρνηση αθέτησε µια συµ-

φωνία που έκανε για να εξασφαλίσει 
την υποστήριξή µου µετά τις τελευταί-
ες εκλογές. Και είµαι βέβαιος ότι αυτό 
θα έχει σοβαρό αντίκτυπο κατά της 
κυβέρνησης στις επόµενες εκλογές», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γουίλκι.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Γουίλκι 
είχε προτείνει να δίνεται η δυνατό-
τητα στους προβληµατικούς τζογα-
δόρους να µπορούν να ορίζουν εκ 
των προτέρων το ποσό που θέλουν 
να παίξουν στις µηχανές ώστε να 
µην τους παρασύρει το πάθος του 
παιχνιδιού και να µη µπορούν να 
σταµατήσουν.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση 
στο θέµα που «πυροδότη-
σε» προχθές ο αρχηγός του 

κόµµατος των Αυστραλών Οι-
κολόγων, Μποµπ Μπράουν, ο 
οποίος - ως γνωστόν - ισχυρίστη-
κε ότι η κριτική ορισµένων κατά 
της πρωθυπουργού, Τζούλια Γκί-
λαρντ, είναι σεξιστική και πηγάζει 
από το φύλο της. Η δήλωση αυτή 
«άναψε φωτιές» και πάλι στο αρ-
νητικά φορτισµένο πολιτικό σκη-
νικό της χώρας.

Ο κ. γερουσιαστής Μπράουν 
είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: 
«Μέρος της κριτικής που δέχεται 
η πρωθυπουργός δεν αντικατο-
πτρίζει την πραγµατικότητα, είναι 
σεξιστική, άδικη και υπερβολική 
και γίνεται από ορισµένους για-
τί είναι γυναίκα». Την πιο πάνω 
άποψη συµµερίζονται και αρκετές 
γυναίκες που κατέχουν διάφορα 

αξιώµατα, υποστηρίζοντας ότι 
µέρος της κριτικής που δέχεται η 
Γκίλαρντ προέρχεται από το γεγο-
νός ότι είναι γυναίκα.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκο-
νται οι γυναίκες που λένε ότι η 
κριτική που δέχεται είναι δίκαιη 
και δεν έχει να κάνει µε το φύλο 
της. Αναφερόµενη στο θέµα η 
επικεφαλής του Συνδέσµου Βιο-
µηχάνων Αυστραλίας, Χίδερ Ρί-
νταουτ, είπε ότι οι γυναίκες που 
κατέχουν υψηλές θέσεις στην 
κοινωνία αντιµετωπίζονται συ-
νήθως διαφορετικά από τους άν-
δρες. «Κατά τη γνώµη µου», πρό-
σθεσε, «η Τζούλια Γκίλαρντ δεν 
χρειάζεται τη συµπάθεια κανενός, 
ούτε αναζητά δικαιολογίες. Είναι 
αρκετά δυνατή γυναίκα και έχει 
εµπιστοσύνη στον εαυτό της».

Για το ίδιο θέµα, η πρώην γε-
ρουσιαστής του κόµµατος των 

Αυστραλών ∆ηµοκρατών, Λιν 
Άλισον, δήλωσε ότι η ερώτη-
ση «πόσο έχεις κλάψει στη ζωή 
σου» που έγινε στην Τζούλια 
Γκίλαρντ, κατά τη διάρκεια µιας 
τηλεοπτικής συνέντευξης, είναι 
ενδεικτική για τη διαφορετική 
µεταχείριση που υφίσταται λόγω 
του ότι είναι γυναίκα. Ποτέ µέχρι 
τώρα, πρόσθεσε η πρώην γερου-
σιαστής δεν είχαν ρωτηθεί για 
το πόσο έχουν κλάψει οι άνδρες 
πρωθυπουργοί της χώρας. Την 
ακριβώς αντίθετη άποψη διατύ-
πωσε η υπαρχηγός του κόµµατος 
των Φιλελευθέρων και σκιώδης 
υπουργός Εξωτερικών, Τζούλι 
Μπίσοπ, τονίζοντας ότι η κριτική 
που ασκείται στη Γκίλαρντ, δεν 
οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 
γυναίκα, αλλά στο ότι αθέτησε τις 
υποσχέσεις που έδωσε στους Αυ-
στραλούς ψηφοφόρους.

Σε περισσότερα από $1 δις 
υπολογίζεται το κόστος λει-
τουργίας των κέντρων κρά-

τησης λαθροµεταναστών στην 
Αυστραλία, την επόµενη τετρα-
ετία. Σύµφωνα µε το εκδοτικό 
συγκρότηµα της News Limited, η 
ιδιωτική εταιρία Serco διαπραγ-
µατεύθηκε πριν τα Χριστούγεννα 
τετραετές συµβόλαιο µε το υπουρ-
γείο Μετανάστευσης, συνολικού 
ύψους $1,03 δις για την λειτουρ-
γία των κέντρων κράτησης.

Να σηµειωθεί ότι το προηγού-

µενο τετραετές συµβόλαιο της 
εταιρίας µε το υπουργείο Μετα-
νάστευσης, που έληξε το 2009, 
ήταν για $299,2 εκατοµµύρια.

Η οµοσπονδιακή αντιπολί-
τευση τόνισε ότι το υπερβολικό 
κόστος λειτουργίας των κέντρων 
κράτησης στη χώρα, αποδεικνύ-
ει έµπρακτα την πλήρη αποτυχία 
της πολιτικής της  κυβέρνησης 
Γκίλαρντ στο θέµα των αιτού-
ντων άσυλο. 

Εκπρόσωπος του υπουργείου 
Μετανάστευσης, δήλωσε ότι το 

κόστος είναι µεγαλύτερο επειδή 
λειτουργούν σήµερα στη χώρα 
περισσότερα κέντρα κράτησης 
απ’ ότι λειτουργούσαν τα προ-
ηγούµενα τέσσερα χρόνια. Την 
ίδια ώρα ο υπουργός Μετανά-
στευσης, Κρις Μπόουεν,  έσπευ-
σε να διαψεύσει κατηγορηµατικά 
τους ισχυρισµούς της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, ότι το νέο 
συµβόλαιο λειτουργίας των κέ-
ντρων κράτησης λαθροµετανα-
στών, θα επηρεάσει τον οικονο-
µικό προϋπολογισµό της χώρας.

Αισιόδοξοι ως προς την πορεία που θα ακολου-
θήσει η αυστραλιανή οικονοµία, εµφανίζο-
νται οι διευθυντές οικονοµικών οργανισµών 

της χώρας, σύµφωνα µε τελευταία έρευνα που έγινε 
σε παναυστραλιανή κλίµακα. Συγκεκριµένα, το 82% 
από 300 οικονοµολόγους και διευθυντές οικονοµι-

κών οργανισµών που ερωτήθηκαν για τον σκοπό της 
έρευνας, εξέφρασαν την άποψη ότι παρά την αβεβαι-
ότητα που επικρατεί στην πορεία της παγκόσµιας 
οικονοµίας, η αυστραλιανή οικονοµία θα συνεχίσει 
τον δρόµο της σταθερής ανάπτυξης στο 2012. Την 
έρευνα διενήργησε η εταιρία Robert Half.

Άναψε φωτιές 
η δήλωση του Μποµπ Μπράουν

$1 δις το κόστος λειτουργίας
των κέντρων κράτησης 

Αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας

ΓΙΑ «ΣΕΞΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ» ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ µε τον αρχηγό των Πρασίνων, Μποµπ Μπράουν.

Ο σκιώδης υπουργός 
Τηλεπικοινωνιών, 
Μάλκολµ Τέρνµπουλ.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής της Τασµανίας, Άντριου Γουίλκι.




