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Ανοίγουν και πάλι τα «οffshore» 
κέντρα υποδοχής προσφύγων 

Συνελήφθη για τη στυγερή 
δολοφονία 65χρονης

Κέρδη μαμούθ για την 
Τράπεζα Commonwealth

Αυστηρότερη νοµοθεσία στο 
θέµα των αιτούντων άσυλο 
υιοθετεί η κυβέρνηση της Αυ-

στραλίας, επιστρέφοντας ουσιαστι-
κά στην πολιτική του συντηρητικού 
πρωθυπουργού Τζον Χάουαρντ. Τα 
µέτρα ψηφίστηκαν προχθές από τη 
Βουλή και αποµένει η έγκριση της 
Γερουσίας. Πρόκειται για τις προ-
τάσεις που έγιναν στην κυβέρνηση 
από Επιτροπή, την οποία διόρισε 
η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ 
καθώς η κυβέρνησή της, που δεν 
διαθέτει πλειοψηφία στην Γερου-
σία, δεν µπορούσε να επιβάλει την 
δική της πολιτική. Οι προτάσεις της 
Επιτροπής αποτελούν ουσιαστικά 
επιστροφή στην σκληρή πολιτική 
της συντηρητικής κυβέρνησης Χά-
ουαρντ. Μεταξύ άλλων, θα λειτουρ-
γήσουν εκ νέου τα κέντρα υποδοχής 
προσφύγων στα νησιά Ναούρου και 
Παπούα-Νέα Γουινέα. Τα κέντρα 
αυτά είχε κλείσει ο προκάτοχος της 
Γκίλαρντ, Κέβιν Ραντ, το 2008.

Επιπλέον, ξεκινούν συνοµιλίες µε 
την κυβέρνηση της Μαλαισίας για 
την προστασία των δικαιωµάτων 
των προσφύγων που θα επιστρέ-
φουν στη Μαλαισία, στο πλαίσιο 
σχετικής διακρατικής συµφωνίας

Η Βουλή ψήφισε τις ακόλουθες 
προτάσεις που έκανε η αρµόδια επι-
τροπή:

- Επαναλειτουργία των κέντρων 
υποδοχής προσφύγων στα νησιά 
Nauru και Παπούα-Νέα Γουϊνέα

- Έναρξη συνοµιλιών µε την κυ-
βέρνηση της Μαλαισίας για την 
προστασία των δικαιωµάτων των 
προσφύγων που θα επιστρέφουν 
στη Μαλαισία, στο πλαίσιο σχετικής 
διακρατικής συµφωνίας

- Αύξηση του αριθµού των αλ-
λοδαπών που δέχεται η Αυστραλία 
στο πλαίσιο του Ανθρωπιστικού 
Προγράµµατος Μετανάστευσης από 
13.500 άτοµα σε 20.000 άτοµα και 
σε 27.000 άτοµα την προσεχή πε-
νταετία

- Στενότερη συνεργασία της Αυ-
στραλίας µε την Ινδονησία, τη Μα-
λαισία και άλλες χώρες προέλευ-
σης προσφύγων

- Αποθάρρυνση προσφύγων 
εγκατεστηµένων στην Αυστραλία 
να προσκαλούν συγγενείς τους

-  Απόρριψη σχεδίου ρυµούλ-
κησης πλοίων µε πρόσφυγες στα 
λιµάνια προέλευσής τους µέχρι να 
γίνουν οι αναγκαίες διακρατικές 
ρυθµίσεις

-  Η µελλοντική πολιτική της Αυ-
στραλίας να διέπεται από «αίσθηµα 
δικαίου και ανθρωπισµού».

Κεντρικός στόχος του πακέτου 
µέτρων που υποβλήθηκαν στην 
κυβέρνηση είναι η µετάθεση του 
κέντρου βάρους από τα ριψοκίνδυ-
να ταξίδια προς την Αυστραλία µε 
πλοιάρια στον ασφαλή τρόπο άφι-
ξης µε τη νόµιµη οδό.

Οι Πράσινοι και οργανώσεις 
προσφύγων υποστηρίζουν ότι τα 
νέα µέτρα είναι «απάνθρωπα».

Με την κατηγορία της 
στυγερής δολοφο-
νίας µιας 65χρονης 

γυναίκας, µητέρας τεσσά-
ρων παιδιών, το πτώµα της 
οποίας βρέθηκε στην οικο-
γενειακή της έπαυλη στο 
Σίδνεϊ, συνελήφθη ένας 
άντρας ηλικίας 33 χρόνων. 
Εκπρόσωπος της αστυ-
νοµίας είπε ότι η Shanoz 
Qidwai δολοφονήθηκε το 
απόγευµα της 15ης Ιουνίου 

στο σπίτι της στην περιοχή 
Henley, βορειοδυτικά του 
Σίδνεϊ. Το µοιραίο εκείνο 
απόγευµα την είχε επισκε-
φθεί στο σπίτι συγγενικό 
της πρόσωπο. Ο συλλη-
φθείς, από το Guildford, 
είχε µεταφερθεί στον αστυ-
νοµικό σταθµό του Μπέρ-
γουντ όπου µετά τις ανα-
κρίσεις, ασκήθηκε εναντίον 
του ποινική δίωξη για τη 
δολοφονία της 65χρονης.

«Εκ α τ ο µ µ ύ ρ ι α 
νοικοκυριά της 
Αυστραλίας θα 

ωφεληθούν από τα κέρ-
δη ρεκόρ $7,1 δις που 
παρουσίασε η Τράπεζα 
Commonwealth στο δωδε-
κάµηνο µέχρι τις 30 Ιου-
νίου». Τάδε έφη ο Γενικός 
∆ιευθυντής της τράπεζας, 
Ian Narev, υπογραµµίζο-
ντας ότι σε σύγκριση µε το 

προηγούµενο δωδεκάµη-
νο, τα κέρδη της CBA αυξή-
θηκαν κατά 11%. «Το 60% 
των µετοχών της τράπεζάς 
µας ανήκει σε 800,000 οι-
κογένειες της Αυστραλίας», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
κ. Narev, ο οποίος πρόβλε-
ψε ότι η κρίση χρέους στην 
Ευρωζώνη θα οδηγήσει 
σε χαµηλότερα κέρδη κατά 
τους επόµενους 12 µήνες.

ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για άλλη µια χρονιά η Μελβούρ-
νη ανακηρύχτηκε η καλύτερη 
πόλη του κόσµου, σύµφωνα 

µε έρευνα της Global Liveability 
Survey. Το πιο εντυπωσιακό είναι 
ότι, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, 
στην πρώτη δεκάδα των δέκα κορυ-
φαίων πόλεων του κόσµου συµπε-
ριλαµβάνονται άλλες τρεις αυστρα-

λιανές πόλεις και τρεις του Καναδά!
Συνολικά µελετήθηκαν 140 πό-

λεις του πλανήτη και η πρώτη δε-
κάδα αποτελείται κατά σειρά από τις 
ακόλουθες πόλεις:
1. Μελβούρνη
2. Βιέννη
3. Βανκούβερ
4. Τορόντο

5. Κάλγκαρι και Αδελαΐδα
7. Σίδνεϊ
8. Ελσίνκι 
9. Περθ
10. Όκλαντ.

Το Μπρίσµπεϊν κατέλαβε την 20η 
θέση. Τελευταίες στη λίστα είναι: 
Καράτσι, Αλγκιέρς, Χαράρε, Λάγος, 
Πόρτ Μόρεσµπι και Ντάκα.

Καλύτερη πόλη του κόσμου η Μελβούρνη

Η άτυχη Shanoz Qidwai µε τον σύζυγό της ∆ρ Khalid Qidwai

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της τράπεζας, Ian Narev


