
Οι Ηνωµένες Πολιτείες ανησυ-
χούν για την άµυνα της Αυ-
στραλίας, µετά την ανακοίνω-

ση της κυβέρνησης Γκίλαρντ ότι θα 
µειώσει τις αµυντικές δαπάνες την 
προσεχή τετραετία κατά 5,5 δισεκα-
τοµµύρια δολάρια, επανέλαβε ο Αρ-
χηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευ-
σης, Τόνι Άµποτ.

Κατά τους ισχυρισµούς του, στελέ-
χη της κυβέρνησης των ΗΠΑ -που 
αποφεύγει να κατονοµάσει- κρίνουν 
χαµηλές τις µελλοντικές δαπάνες της 
χώρας και, ως εκ τούτου, ανησυχούν 
για την ασφάλεια της χώρας και τη 
δυνατότητά της να παίξει ρόλο χω-
ροφύλακα στην περιοχή µας.

Ο κ. Άµποτ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν 
εγκρίνει αποφάσεις που µειώνουν τη 
δυνατότητα της χώρας να προασπί-
σει τα εδάφη της.

«Οι περικοπές που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση Γκίλαρντ στον τελευταίο 
οικονοµικό προϋπολογισµό, στον 

τοµέα της Άµυνας, µειώνουν τις 
αµυντικές δαπάνες στο επίπεδο του 
1938», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
κ. Άµποτ. Ο υπουργός Άµυνας, Στί-
βεν Σµιθ, διέψευσε κατηγορηµατικά 
ότι οι Αµερικανοί ανησυχούν για το 
ύψος των αµυντικών δαπανών.

Υπενθυµίζεται, ότι µετά την κα-
τάθεση του προϋπολογισµού για 

το οικονοµικό έτος 2012 - 2013 η 
αξιωµατική αντιπολίτευση επέκρι-
νε την κυβέρνηση για µείωση των 
αµυντικών δαπανών στο επίπεδο 
του 1938, κριτική που η κυβέρνηση 
απέρριψε αυτοµάτως ισχυριζόµενη, 
ότι η δηµοσιονοµική υπευθυνότητα 
επιβάλλει µειώσεις των κρατικών 
δαπανών.
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Η Ο µ ο σ π ο ν δ ι α κ ή 
υπουργός για Άτοµα 
µε Αναπηρίες, Τζένι 

Μακλίν, επιβεβαίωσε χθες 
την πληροφορία ότι η κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ προετοι-
µάζει το νοµοσχέδιο που θα 
καταθέσει στη Βουλή, για το 
Εθνικό Πρόγραµµα Ασφά-
λειας Ατόµων µε Αναπηρί-
ες (NDIS.

Σε συνέντευξή της στο 
τηλεοπτικό Κανάλι 10 η κα 
Μακλίν χαρακτήρισε «µε-
γάλη νίκη για τα άτοµα µε 
αναπηρίες», την απόφαση 
των Φιλελεύθερων πολιτει-
ακών Πρωθυπουργών της 
Βικτόριας και της Ν.Ν.Ουα-
λίας, Ted Baillieu και Μπά-
ρι Ο’Φάρελ αντίστοιχα, να 
υποστηρίξουν (µαζί µε τους 
Εργατικούς πολιτειακούς 
πρωθυπουργούς) την λει-
τουργία δοκιµαστικών χώ-
ρων για το πρόγραµµα.

Η υπουργός τόνισε ότι 
οι δοκιµαστικοί αυτοί χώ-
ροι περίθαλψης ατόµων µε 
αναπηρίες, θα δώσουν µια 
ξεκάθαρη εικόνα για το τε-
λικό κόστος εφαρµογής του 
προγράµµατος.

Η κα Μακλίν υπογράµ-
µισε ότι η οµοσπονδιακή 

κυβέρνηση, παρ’ όλες τις 
δυσκολίες, θα διαθέσει ένα 
δισεκατοµµύριο δολάρια 
στο πρόγραµµα. Όπως εί-
ναι γνωστό, ο Πρωθυπουρ-
γός του Κουίνσλαντ, Κά-
µπελ Νιούµαν, αρνείται να 
συµµετάσχει στο πρόγραµ-
µα, υποστηρίζοντας ότι η 
ευθύνη για την εφαρµογή 
του ανήκει αποκλειστικά 
στην Κοινοπολιτεία και ότι 
η κυβέρνησή του δεν δι-
αθέτει τα απαιτούµενα κε-
φάλαια. Την θέση του από 
τους Φιλελεύθερους πολι-
τειακούς πρωθυπουργούς 
διαχώρισε ο Αρχηγός της 
Οµοσπονδιακής Αντιπολί-
τευσης, Τόνι Άµποτ, που 
δηλώνει ότι η κοινοπολι-
τεία πρέπει να χρηµατο-
δοτήσει τη λειτουργία των 
προγραµµάτων περίθαλ-
ψης ατόµων µε αναπηρίες, 
χωρίς να επιβάλει ειδική 
εισφορά.

 Πολιτικοί αναλυτές εκτι-
µούν, ότι πρόκειται για εξό-
φθαλµη προσπάθεια του 
Αρχηγού της Αντιπολίτευ-
σης να ενισχύσει την αντι-
παράθεση της κυβέρνησης 
Γκίλαρντ µε τις πολιτειακές 
κυβερνήσεις.

Σηµαντική αύξηση 20% 
σηµειώθηκε στον πλού-
το των νοικοκυριών της 

χώρας, από το 2004 µέχρι το 
2010, σύµφωνα µε στοιχεία 
που έδωσε στη δηµοσιότητα 
το υπουργείο Θησαυροφυλα-
κίου. Σχολιάζοντας τα στοι-
χεία αυτά, ο Οµοσπονδιακός 
υπουργός Θησαυροφυλακί-
ου, Γουέϊν Σουάν, τόνισε ότι 
η αύξηση αποδίδεται σε µε-
γάλο βαθµό στο πακέτο στή-
ριξης της αυστραλιανής οι-
κονοµίας, που περιελάµβανε 

ουσιαστικά βοηθήµατα προς 
ενίσχυση των χαµηλόµισθων 
και των πολιτών των µεσαί-
ων κοινωνικών στρωµάτων.

Ο κ. Σουάν τόνισε ότι στη 
διάρκεια της παγκόσµιας οι-
κονοµικής κρίσης, το µέτρα 
που έλαβε η κυβέρνηση προ-
στάτευσαν εκατοντάδες χιλιά-
δες θέσεις εργασίας στην Αυ-
στραλία. Ο Θησαυροφύλακας 
τόνισε χαρακτηριστικά ότι 
την ίδια περίοδο ο πλούτος 
των νοικοκυριών στις ΗΠΑ 
υποχώρησε 30%.

«Οι ΗΠΑ ανησυχούν για την άμυνα της Αυστραλίας»

«Επιτεύχθηκε μεγάλη νίκη 
για τα άτομα με αναπηρίες»

Αύξηση 20% στον πλούτο 
των αυστραλιανών νοικοκυριών
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΕΝΙ ΜΑΚΛΙΝ

Νέα δηµοσκόπηση της εταιρίας 
Nielsen τα αποτελέσµατα της 
οποίας δηµοσιεύθηκαν στα 

χθεσινά φύλλα των εφηµερίδων του 
εκδοτικού συγκροτήµατος Φαίρφαξ, 
δίνει – έστω και λίγες – ελπίδες στο 
Εργατικό Κόµµα για ένα θετικό απο-
τέλεσµα στις επόµενες οµοσπον-
διακές εκλογές. Συγκεκριµένα, η 
δηµοσκόπηση αποκαλύπτει ότι µει-
ώθηκαν σηµαντικά οι ψηφοφόροι 
που πιστεύουν ότι ο φόρος στις εκ-
ποµπές διοξειδίου του άνθρακα, θα 
επηρεάσει το βιοτικό τους επίπεδο.

Παρόλα αυτά όµως, ο Συνασπι-

σµός Φιλελεύθερου – Εθνικού Κόµ-
µατος συνεχίζει να προηγείται του 
κυβερνώντος Εργατικού Κόµµατος 
µε 56% έναντι 44%.

Την ίδια ώρα ο Αρχηγός της Οµο-
σπονδιακής Αντιπολίτευσης, Τόνι 
Άµποτ, φέρεται να είναι δηµοφιλέ-
στερος της Πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ µε 45% έναντι 44%.

Αν όµως οι ψηφοφόροι είχαν να 
επιλέξουν ανάµεσα στον κ. Άµποτ 
και τον πρώην Πρωθυπουργό, Κέ-
βιν Ραντ, τότε τα πράγµατα θα ήταν 
πολύ διαφορετικά: Ο Αρχηγός της 
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα συ-

γκέντρωνε το 36% των προτιµήσε-
ων και ο κ. Ραντ το 57%.

Ο Βουλευτής του Εργατικού Κόµ-
µατος, Γκράχαµ Πέρετ, χαρακτήρισε 
τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης 
σαν ένα βήµα προς τη σωστή κατεύ-
θυνση για την κυβέρνηση Γκίλαρντ.

«Φυσικά ο δρόµος µπροστά µας 
είναι πολύ µακρύς, µέχρι να πεί-
σουµε την πλειονότητα των Αυ-
στραλών ψηφοφόρων για τις θετι-
κές επιπτώσεις που θα έχουν στους 
ίδιους και στη χώρα γενικότερα, τα 
προγράµµατα που έχουµε θέσει σε 
εφαρµογή», τόνισε ο κ. Πέρετ.

Το κερί της ελπίδας δεν έχει σβήσει 
ακόµη για το Εργατικό Κόµµα 

Ο Βουλευτής 
του Εργατικού Κόµµατος, 

Γκράχαµ Πέρετ

Ο Αρχηγός 
της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, 

Τόνι Άµποτ

Η Οµοσπονδιακή 
υπουργός 
για Άτοµα 

µε Αναπηρίες, 
Τζένι Μακλίν


