
Στην πλειονότητά τους οι Αυστραλοί τάσσονται ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης Γκίλαρντ για την επιβολή φόρου 
στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.
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Nέο χαστούκι για την κυβέρ-
νηση Γκίλαρντ επιφύλαξε 
τελευταία δηµοσκόπηση της 

κοινής γνώµης, που αποκαλύπτει ότι 
στην πλειονότητά τους οι Αυστραλοί 
ψηφοφόροι τάσσονται ενάντια στην 
επιβολή του φόρου στις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκρι-
µένα, η δηµοσκόπηση δείχνει ότι 
το 63% των Αυστραλών δεν εγκρί-
νουν την επιβολή του φόρου αυτού, 
που θα οδηγήσει σε λίγα χρόνια σε 
ένα πρόγραµµα εµπορίας ρύπων. 
Επίσης το 57% των ερωτηθέντων 

είπε ότι υποστηρίζει τα σχέδια της 
οµοσπονδιακής αντιπολίτευσης να 
καταργήσει τον φόρο ρύπανσης αν 
κερδίσει τις επόµενες εκλογές.

Η δηµοσκόπηση αυτή, της εταιρί-
ας Lowy, πραγµατοποιήθηκε από τις 
26 Μαρτίου µέχρι τις 10 Απριλίου 
σε δείγµα 1005 ψηφοφόρων.

Σε άλλη ερώτηση, οι περισσότεροι 
ψηφοφόροι εγκρίνουν την είσοδο 
ειδικευµένων εργατών από το εξωτε-
ρικό για την κάλυψη κενών θέσεων 
εργασίας στην Αυστραλία. Όπως εί-
ναι γνωστό, την προηγούµενη βδο-

µάδα προκάλεσε σάλο η απόφαση 
της κυβέρνησης Γκίλαρντ να επιτρέ-
ψει στη µεγιστάνα των ορυχείων, 
Τζίνα Ράϊνχαρντ, να φέρει από το 
εξωτερικό 1.715 εργάτες για να δου-
λέψουν σε ορυχείο της στη ∆υτική 
Αυστραλία. Όµως η δηµοσκόπηση 
δείχνει ότι το 62% των ψηφοφόρων 
εγκρίνουν την προσωρινή είσοδο 
ειδικευµένων εργατών από το εξω-
τερικό. Επίσης, το 81% των ερωτη-
θέντων είπαν ότι τάσσονται ενάντια 
στην αγορά αυστραλιανής γης από 
ξένες εταιρίες.

Xωρίς περιστροφές και σε τόνους 
που δεν επιδέχονταν παρερµη-
νείες, η Αυστραλή πρωθυπουρ-

γός, Τζούλια Γκίλαρντ, υπενθύµισε 
στους µεγιστάνες της βιοµηχανίας 
εξόρυξης µεταλλευµάτων ότι «ο ορυ-
κτός πλούτος της χώρας ανήκει σ’ 
όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της 
Αυστραλίας και η Εργατική κυβέρνη-
ση είναι αποφασισµένη να διανείµει 
τα οφέλη στην εργατική τάξη».

Στο επίσηµο ετήσιο δείπνο του Αυ-
στραλιανού Συµβουλίου Μεταλλευµά-
των, αποφασισµένη να πει τα πράγµα-

τα µε το όνοµά τους παραδέχτηκε - εκ 
προοιµίου - ότι «γνωρίζει πολύ καλά 
ότι πολλοί στη βιοµηχανία των µεταλ-
λευµάτων έχουν σοβαρές διαφορές 
απόψεων µε την κυβέρνηση». «∆εν 
µπορούν να ανεχθούν το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση χρησιµοποιεί τα έσοδα 
από τους φόρους του άνθρακα και των 
µεταλλευµάτων, προκειµένου να στη-
ρίξει οικογένειες µέτριου και χαµηλού 
εισοδήµατος, καθώς επίσης και για 
έργα υποδοµής», είπε. «Ξεχνάτε ένα 
πράγµα» τόνισε µε έµφαση, «ότι τα ορυ-
χεία δεν είναι δικά σας. Ούτε και δικά 

µου βέβαια. Απλώς η κυβέρνηση σας 
πουλά µόνο το δικαίωµα εξόρυξης των 
µεταλλευµάτων. Τα ορυχεία ανήκουν 
στον αυστραλιανό λαό. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα». Η πρωθυπουργός 
υποστήριξε ότι οι εταιρείες εξόρυξης 
ορυκτού πλούτου «πουθενά σε κανένα 
µέρος του κόσµου δεν θα µπορούσαν 
να βρουν καλύτερες ευκαιρίες. Επίσης, 
πουθενά αλλού η βιοµηχανία εξόρυξης 
ορυκτών δεν έχει λαµπρότερο µέλλον. 
Αυτή είναι η Αυστραλία και κυβερνάται 
από Εργατική κυβέρνηση», υπενθύµισε 
η Τζούλια Γκίλαρντ.

Στη Βιρµανία βρίσκεται 
από χθες ο Αυστραλός 
υπουργός Εξωτερι-

κών, Μποµπ Καρ, για τρι-
ήµερη επίσηµη επίσκεψη. 
Ο γερουσιαστής Καρ θα 
συναντηθεί µε ανώτατα κυ-
βερνητικά στελέχη της πο-
λυτάραχης αυτής χώρας της 
νοτιοανατολικής Ασίας, κα-
θώς και µε την βραβευµένη 
µε Νόµπελ Ειρήνης ηγέτιδα 
της Βιρµανικής αντιπολίτευ-
σης, Αούνγκ Σαν Σου Κι.

Ο κ. Καρ άφησε να εννο-
ηθεί ότι θα προσκαλέσει την 
κα Σαν Σου Κι - που εξελέγη 
βουλευτής κατά τις πρόσφα-

τες συµπληρωµατικές εκλο-
γές - για επίσηµη επίσκεψη 
στην Αυστραλία. Τόνισε 
ακόµη ότι τα µηνύµατα µέχρι 
στιγµής από τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για την 
αποκατάσταση της δηµοκρα-
τίας στη χώρα, είναι πολύ 
ενθαρρυντικά. Στη διάρκεια 
της τριήµερης επίσκεψής 
του στη Βιρµανία, ο κ. Καρ 
θα ανακοινώσει το νέο πρό-
γραµµα οικονοµικής βοήθει-
ας της Αυστραλίας προς την 
ασιατική αυτή χώρα, καθώς 
και νέες πρωτοβουλίες για 
την προώθηση των ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων.

Αυστηρή κριτική κατά 
της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης άσκησαν 

χθες ηγετικά στελέχη της 
τουριστικής βιοµηχανίας 
της χώρας, υποστηρίζοντας 
ότι η Καµπέρα στρέφει την 
πλάτη στον τουρισµό επι-
βάλλοντας νέους φόρους. Η 
τουριστική βιοµηχανία υπο-
στηρίζει ότι η αρµόδια βου-
λευτική επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόµενο επιβολής νέου 
φόρου εξόδου από τη χώρα. 
Συγκεκριµένα, εξετάζεται η 
πρόταση για την επιβολή 
φόρου εξόδου από τη χώρα 

$55 - από τις αρχές του επό-
µενου χρόνου - µε τον φόρο 
αυτό να αναπροσαρµόζεται 
κάθε χρόνο βάσει του πλη-
θωρισµού. Η αρµόδια βου-
λευτική επιτροπή εξετάζει 
την πρόταση αυτή ώστε να 
συγκεντρώσει τα απαιτού-
µενα κεφάλαια που χρειάζο-
νται για την καλύτερη αστυ-
νόµευση των αεροδροµίων.

Να σηµειωθεί ότι από την 
επιβολή του φόρου ρύπαν-
σης, από την 1η Ιουλίου, 
αναµένεται να ακριβύνουν 
τα αεροπορικά εισιτήρια 
κατά $1 έως $3.

Το Αντικαρκινικό Ιν-
στιτούτο Ν.Ν.Ουαλί-
ας άρχισε µια µεγάλη 

ενηµερωτική εκστρατεία σε 
συγκεκριµένες µεταναστευ-
τικές κοινότητες της χώρας, 
για την µείωση του αριθµού 
καπνιστών.

Στοιχεία που έδωσε στη 
δηµοσιότητα το εν λόγω 
ινστιτούτο, αποκαλύπτει ότι 
το 39% των Αραβόφωνων 
µεταναστών της Αυστραλίας 
είναι καπνιστές, ποσοστό 
τρεις φορές µεγαλύτερο από 
τον µέσο όρο καπνιστών 

στις άλλες µεταναστευτικές 
κοινότητες της χώρας.

Το Αντικαρκινικό Ινστι-
τούτο της πολιτείας, έχει δι-
αθέσει $200.000 σε διάφο-
ρα προγράµµατα που έχουν 
στόχο έξι µεταναστευτικές 
κοινότητες, συµπεριλαµβα-
νοµένης της κινεζικής, της 
βιετναµέζικης και της αφρι-
κανικής.

Τα προγράµµατα στοχεύ-
ουν στην ενηµέρωση των 
µεταναστευτικών αυτών κοι-
νοτήτων για τις επιπτώσεις 
του καπνίσµατος στην υγεία.

Ενάντια στο φόρο ρύπανσης 
οι περισσότεροι Αυστραλοί

Η πρωθυπουργός προειδοποιεί 
τους μεγιστάνες του ορυκτού πλούτου 

Στη Βιρµανία
ο Μποµπ Καρ

Φόρο εξόδου εξετάζει 
η κυβέρνηση Γκίλαρντ

Ανησυχητικά 
τα ποσοστά καπνιστών 
στις Αραβόφωνες 
μεταναστευτικές 
κοινότητες
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