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Η πρωθυπουργός Τζού-
λια Γκίλαρντ κάλεσε τις 
µεγαλύτερες οικονοµίες 

του πλανήτη να εξετάσουν το 
«αυστραλιανό µοντέλο» προ-
ώθησης της ανάπτυξης και τό-
νισε ότι τα µέτρα λιτότητας δεν 
µπορεί να είναι στόχος αυτά 
καθαυτά. 

Μιλώντας πριν την έναρξη 
της συνόδου κορυφής της G20 
στο Λος Κάµπος του Μεξικού, 
η κα Γκίλαρντ εξέφρασε ικανο-
ποίηση για την «αυξανόµενη 
αναγνώριση» της ανάγκης µιας 
προσπάθειας για ανάπτυξη 
στην ευρωζώνη, η οποία πλήτ-
τεται από την κρίση χρέους.

«Είναι σαφές σήµερα σε όλο 
και περισσότερο κόσµο ότι τα 
µέτρα λιτότητας, τα οποία ανα-
γνωρίζουµε ότι λήφθηκαν απέ-
ναντι στις αιτιολογηµένες ανη-
συχίες για το χρέος των χωρών 

-πρέπει να συνοδεύονται από 
µια επείγουσα και ταυτόχρονα 
εντατική προσπάθεια για την 
ανάπτυξη», είπε η κα Γκίλαρντ.

«Η δηµοσιονοµική εξυγίανση 
δεν µπορεί να είναι από µόνη 
της ένας στόχος. Πρέπει να εί-
ναι ένα από τα στοιχεία µιας 
σφαιρικής προσέγγισης που 
αποσκοπεί στην ευρεία και δι-
αρκή οικονοµική ανάπτυξη», 
είπε σε αρχική παρέµβασή της 
στο πλαίσιο της έναρξης των 
εργασιών της G20. Η Αυστρα-
λία γνωρίζει µια εξαιρετική οι-
κονοµική ανάπτυξη στον ανε-
πτυγµένο κόσµο, ακόµη κι αν 
ένα σηµαντικό µέρος της οικο-
νοµικής της υγείας συνδέεται µε 
τους φυσικούς της πόρους.

«Θα ζητήσω από τους Ευρω-
παίους φίλους µας να λάβουν 
υπόψη τον αυστραλιανό τρό-
πο. Μια αξιόπιστη δέσµευση 

για µια ανάπτυξη δηµοσιονο-
µικά υπεύθυνη θα είναι ο µό-
νος δρόµος για την πρόοδο. 
Η Αυστραλία έδειξε αυτόν τον 
δρόµο», τόνισε.  Η σύνοδος κο-
ρυφής της G20 θα εξετάσει τους 
τρόπους για την προστασία της 
παγκόσµιας οικονοµίας από µε-
γαλύτερα σοκ σε µία συγκυρία 
κρίσης στην ευρωζώνη, χαµη-
λής ανάπτυξης στις περισσό-
τερες ανεπτυγµένες χώρες και 
αυξανόµενης αβεβαιότητας ως 
προς τις οικονοµίες των ανα-
πτυσσόµενων χωρών.

Η καγκελάριος της Γερµανίας 
Άνγκελα Μέρκελ και ο Βρετα-
νός πρωθυπουργός Ντέϊβιντ 
Κάµερον δίνουν έµφαση στη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία, ενώ 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ 
Οµπάµα και ο νέος πρόεδρος 
της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ 
δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη.

Η οµοσπονδιακή υπουρ-
γός Οικονοµικών, Πένι 
Γουόνγκ, οµολόγησε ότι 

πολύ δύσκολα θα περάσουν 
από το αυστραλιανό Κοινοβού-
λιο τα νοµοσχέδια για τη νοµι-
µοποίηση των γάµων ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους, εφόσον ο 
αρχηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης, Τόνι Άµποτ, δεν 
επιτρέπει στους βουλευτές του 
Συνασπισµού να ψηφίσουν 
κατά συνείδηση.

Να σηµειωθεί ότι η βουλευ-
τική επιτροπή που διεξήγαγε 
έρευνες στο θέµα, κατέθεσε τη 
∆ευτέρα την έκθεση µε τα πο-
ρίσµατά της. Προτείνει όπως 
υποστηριχθεί στη Βουλή η 
πρόταση για αλλαγές στον 
περί γάµου νόµο, που θα επι-
τρέπουν τους γάµους ανάµεσα 

σε οµοφυλόφιλους. Η γερου-
σιαστής Γουόνγκ, η οποία δεν 
έκρυψε ποτέ το γεγονός ότι εί-
ναι οµοφυλόφιλη και η οποία 
συζεί µε την επί πολλά χρόνια 
σύντροφό της Σόφι Αλουάνς, 
δήλωσε χθες ότι θα ενθαρρύ-
νει στελέχη του Φιλελεύθερου 

Κόµµατος να ασκήσουν πιέ-
σεις στον αρχηγό της αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ, να τους 
επιτρέψει να ψηφίσουν κατά 
συνείδηση όταν κατατεθεί στη 
Βουλή η πρόταση για τη νοµι-
µοποίηση των γάµων ανάµεσα 
σε οµοφυλόφιλους.

Έµφαση στην ανάπτυξη  
δίνει η πρωθυπουργός

Να ψηφίσουν κατά συνείδηση 
οι Λίμπεραλ βουλευτές ζητά η Πένι Γουόνγκ 
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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1ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ G20 ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΟ «ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ

Η οµοσπονδιακή υπουργός Οικονοµικών, Πένι Γουόνγκ (δεξιά)  
µε την σύντροφό της Σόφι Αλουάνς.


