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Το κόµµα των Αυστραλών 
Οικολόγων επανέλα-
βε χθες ότι συνεχίζει να 

στηρίζει την κυβέρνηση µειο-
ψηφίας της Τζούλια Γκίλαρντ, 
παρόλο που τα δύο κόµµατα 
διασταυρώνουν τα ξίφη τους 
τις τελευταίες µέρες για την 
πολιτική κατεύθυνση που ακο-
λουθούν.

Όπως είναι γνωστό, η κό-
ντρα των Πρασίνων µε το Ερ-
γατικό Κόµµα άρχισε µετά την 
δήλωση που έκανε ο Γραµµα-

τέας του ALP Ν.Ν.Ουαλίας, 
Sam Dastyari, ότι η παράταξή 
του πρέπει να µπλοκάρει την 
κατανοµή ψήφων προτίµησης 
στους Πράσινους, επειδή το 
κόµµα των Οικολόγων - όπως 
υποστήριξε - διαθέτει πολλούς 
«εξτρεµιστές» στις παρατάξεις 
του. Όπως είναι γνωστό, µετά 
τις εκλογές του 2010 το κόµµα 
των Αυστραλών Οικολόγων 
σύναψε συµφωνία µε την πρω-
θυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ 
για τον σχηµατισµό κυβέρνη-

σης µειοψηφίας. Πολλά στε-
λέχη του Εργατικού Κόµµατος, 
όµως, εκφράζουν έντονες ανη-
συχίες ότι οι Πράσινοι υποχρε-
ώνουν την κυβέρνηση να ακο-
λουθήσει διαφορετική πολιτική 
κατεύθυνση σε θέµατα-κλειδιά.

Η γερουσιαστής των Πρασί-
νων, Σάρα Χάνσον-Γιανγκ, δή-
λωσε ότι το κόµµα της συνεχί-
ζει να στηρίζει την κυβέρνηση 
Γκίλαρντ, ανεξάρτητα από την 
διαφορετική πολιτική κατεύ-
θυνση που ακολουθούν.

«Οι πολιτειακές κυ-
βερνήσεις έχουν 
το αναφαίρετο δι-

καίωµα να καταφύγουν στα 
δικαστήρια ενάντια στην έξτρα 
φορολόγηση που επέβαλε στα 
ορυχεία η οµοσπονδιακή κυ-
βέρνηση». Τη δήλωση αυτή 
έκανε ο αρχηγός της οµοσπον-
διακής αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, επαναλαµβάνοντας την 
υπόσχεση ότι αν κερδίσει τις 
επόµενες εκλογές, θα αποσύρει 

τον φόρο. Όπως είναι γνωστό, 
η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ 
µαζί µε τον Όµιλο Εξόρυξης 
Μεταλλευµάτων, Fortescue, 
κατέφυγαν στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο υποστηρίζοντας ότι ο 
φόρος είναι αντισυνταγµατι-
κός. Ο κ. Άµποτ τόνισε ότι δεν 
υπάρχει η παραµικρή αµφιβο-
λία ότι ο φόρος κάνει διακρί-
σεις σε βάρος των πολιτειών 
µε τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα 
µεταλλευµάτων.

Στο µεταξύ ο µεγιστάνας 
των ορυχείων, Κλάϊβ Πάλ-
µερ, διέψευσε κατηγορηµατικά 
τους ισχυρισµούς του Θησαυ-
ροφύλακα Γουέϊν Σουάν, ότι 
επηρέασε την κυβέρνηση του 
Κουίνσλαντ στην απόφαση να 
καταφύγει στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο ενάντια του φόρου. Ο κ. 
Πάλµερ τόνισε ότι αντιτίθεται 
του φόρου στις εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα, και όχι 
του φόρου MRRT.

Οι εφάπαξ πληρωµές ως 
αποζηµίωση σε εκατοµ-
µύρια Αυστραλούς για 

τον φόρο στις εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα, δεν βο-
ήθησαν την δηµοτικότητα της 
κυβέρνησης Γκίλαρντ, που συ-
νεχίζει να παραµένει σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα.

∆ηµοσκόπηση, τα αποτελέ-
σµατα της οποίας δηµοσιεύ-
θηκαν στο χθεσινό φύλλο της 
εφηµερίδας «The Australian», 

δείχνει βελτίωση της δηµοτικό-
τητας του Συνασπισµού κατά 2 
εκατοστιαίες µονάδες στο 48%. 
Την ίδια ώρα η δηµοτικότητα 
του Εργατικού Κόµµατος φέρε-
ται να βελτιώθηκε κατά 1% στο 
31% και αυτή του κόµµατος των 
Αυστραλών Οικολόγων µειώ-
θηκε κατά µία εκατοστιαία µονά-
δα στο 11%. Επίσης, ο αρχηγός 
της οµοσπονδιακής αντιπολίτευ-
σης, Τόνι Άµποτ, παρουσιάζεται 
ως δηµοφιλέστερος της πολιτι-

κής του αντιπάλου Τζούλια Γκί-
λαρντ, για την πρωθυπουργία, 
µε 39% έναντι 36%.

Μετά την κατανοµή των ψή-
φων προτίµησης ο Συνασπι-
σµός θα συγκέντρωνε το 56% 
των ψήφων και το Εργατικό 
Κόµµα το 44%. Η δηµοσκό-
πηση έγινε σε µια περίοδο που 
στην αυστραλιανή επικαιρότητα 
δέσποζαν δύο κυρίως θέµατα: 
ο φόρος ρύπανσης και το θέµα 
των αιτούντων άσυλο.
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Οι Πράσινοι συνεχίζουν να στηρίζουν 
την κυβέρνηση Γκίλαρντ

ΣΑΡΑ ΧΑΝΣΟΝ-ΓΙΑΝΓΚ:

«Αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτειών
να καταφύγουν στα δικαστήρια ενάντια 
στην έξτρα φορολόγηση στα ορυχεία»

ΤΟΝΙ ΑΜΠΟΤ:

Χαµηλή παραµένει η δηµοτικότητα 
του Εργατικού Κόµµατος


