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Την διενέργεια έρευνας για να εξακρι-
βωθεί αν είναι επαρκή τα επιδόµατα 
ανεργίας, ζητά το κόµµα των Αυστρα-

λών Οικολόγων. Να σηµειωθεί ότι η γερου-
σιαστής των Πρασίνων, Rachel Siewert, για 
να εξακριβώσει αν το επίδοµα ανεργίας είναι 
αρκετό, αφιέρωσε η ίδια µια ολόκληρη βδο-
µάδα προσπαθώντας να ζήσει ξοδεύοντας 
$17 την ηµέρα. Το ποσόν αυτό ισοδυναµεί 
µε το επίδοµα ανεργίας Newstart που είναι 
$244 την εβδοµάδα. «Είναι απαράδεκτο! Το 
ποσόν αυτό είναι το ένα πέµπτο απ’ αυτό 

που ξοδεύει κατά µέσον όρο ένα άτοµο ηλι-
κίας κάτω των 35 χρόνων. Πώς µπορεί ένας 
άνεργος να ψάξει για δουλειά, αν δεν έχει τη 
δυνατότητα να πληρώσει ένα εισιτήριο στις 
δηµόσιες συγκοινωνίες, να πάει στον κου-
ρέα ή να έχει τηλέφωνο;», διερωτήθηκε η γε-
ρουσιαστής. Το Κόµµα των Πρασίνων ζητά 
από την κυβέρνηση να αυξήσει το επίδοµα 
ανεργίας κατά $50 τη βδοµάδα. Το θέµα θα 
παραπεµφθεί προς εξέταση στην Επιτροπή 
Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Εργασια-
κών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση υποστη-
ρίζει ότι κάθε χρόνο χάνονται εννέα 
εκατοµµύρια εργάσιµες ηµέρες λόγω  

απουσιών των νεαρών εργαζοµένων από 
ψυχασθένειες. Τονίζει δε ότι ψυχασθένειες 
όπως η κατάθλιψη, το άγχος και η µελαγ-
χολία, αποτελούν ένα σηµαντικό εµπόδιο 
στην παραγωγικότητα που πρέπει να αντι-
µετωπιστεί άµεσα και αποτελεσµατικά.

Έκθεση που έδωσε στη δηµοσιότητα ο 
αρµόδιος υπουργός, Μαρκ Μπάτλερ, υπο-

στηρίζει ότι οι ψυχασθένειες κοστίζουν 
στην αυστραλιανή οικονοµία περισσότερα 
από $3,3 δις τον χρόνο σε χαµένη παρα-
γωγικότητα.

Στην έκθεση, που προετοίµασε το Ίδρυ-
µα Inspire σε συνεργασία µε τον οργανισµό 
Ernst and Young, τονίζεται ότι η κυβέρνηση 
επιβαρύνεται µε το ένα τρίτο αυτού του κό-
στους σε επιδόµατα αναπηρίας και ανεργί-
ας και σε έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης.

Οι Πράσινοι ζητούν την αύξηση 
του επιδόματος ανεργίας

Οι ψυχασθένειες κοστίζουν $3,3 δις 
στην αυστραλιανή οικονοµία

ΚΑΤΑ $50 ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α


