
Η οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση δεν προτίθεται προς το 
παρόν να αυξήσει το επί-

δοµα ανεργίας, παρά τις πιέσεις 
που ασκούν διάφορες οργανώ-
σεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι 
το σηµερινό επίπεδο του επιδό-
µατος είναι πολύ χαµηλό.

Ο υπουργός Εργασίας, Μπιλ 
Σόρτεν, οµολόγησε ότι είναι 
δύσκολο να ζήσει ένα άτοµα µε 
το επίδοµα Newstart, που είναι 
$245 την εβδοµάδα, αλλά τόνι-
σε ότι «προς το παρόν» δεν πρό-
κειται να αυξηθεί.

Επιτροπή της Γερουσίας εξε-
τάζει την πρόταση για αύξηση 
του επιδόµατος, µετά τις πιέσεις 
που άσκησαν οι οργανώσεις 
Anglicare Australia, Salvation 
Army, UnitingCare Australia 

και Κοινωνικές Υπηρεσίες της 
Καθολικής Εκκλησίας, για µε-
γαλύτερη διαφάνεια στη σχετι-
κή διαδικασία που καθορίζει το 
επίπεδο του επιδόµατος ανερ-

γίας. Οι οργανισµοί αυτοί υπο-
στηρίζουν ότι το επίδοµα είναι 
πολύ χαµηλό και οδηγεί ιδιαίτε-
ρα τους µακροχρόνια άνεργους 
κάτω από το όριο φτώχειας.
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«Ο ι µισοί Αυστραλοί πι-
στεύουν ότι οι πρό-
σφατες µαζικές απο-

λύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, 
θα επηρεάσουν άµεσα τις κρατι-
κές υπηρεσίες. Αυτό αποκαλύ-
πτει έρευνα που διενήργησε η 
εταιρία Essential Media για λο-

γαριασµό του Συνδικάτου Ερ-
γαζοµένων στις Κοινωνικές και 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες (CPSU). 
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα 
2/3 των Αυστραλών ψηφοφό-
ρων ανησυχούν µε τα σχέδια 
του Συνασπισµού Φιλελεύθε-
ρου-Εθνικού Κόµµατος, να µει-

ώσει τον αριθµό των δηµοσίων 
υπαλλήλων (σε οµοσπονδιακό 
επίπεδο) κατά 12.000 αν κερ-
δίσει τις επόµενες εκλογές.

Το 53% των ερωτηθέντων 
υποστηρίζουν ότι οι περικοπές 
αυτές θα επηρεάσουν άµεσα τις 
κρατικές υπηρεσίες.

Ηύφεση της γρίπης στην 
Αυστραλία έχει αρχίσει, 
αλλά σύµφωνα µε τις 

υγειονοµικές αρχές βρίσκεται 
ακόµα σε υψηλά επίπεδα. Μέ-
χρι σήµερα έχουν χάσει τη ζωή 
τους τρία άτοµα στο Κουίνσλαντ. 
Τελευταίο θύµα ήταν η 38χρονη 
Κατρίνα Ντέϊ, µητέρα τεσσάρων 
παιδιών από το Σάνσαϊν Κό-
ουστ, η οποία υπέκυψε προχθές 
στο µοιραίο από επιπλοκές της 
γρίπης, µετά από ένα µήνα στο 
Νοσοκοµείο Πρινς Τσαρλς.

Τα άλλα δύο θύµατα της γρί-
πης ήταν ένας 16χρονο αγόρι 
και ένας άντρας 55 χρόνων.

Το Αυστραλιανό Εθνικό Συµ-
βούλιο κατά των Ναρκωτι-
κών (ANCD), υποστηρίζει 

ότι οι µέχρι σήµερα προσπάθειες 
για την καταπολέµηση των ναρ-
κωτικών στις φυλακές της χώρας, 
έχουν αποτύχει.

Το εν λόγω Συµβούλιο υποστη-
ρίζει ότι η διακίνηση ναρκωτικών 
στα σωφρονιστικά ιδρύµατα της 

χώρας συνεχίζει να αποτελεί σο-
βαρό πρόβληµα. Τονίζει ακόµη 
ότι µέσα σε επτά χρόνια µέχρι το 
2009, ο αριθµός των κρατούµε-
νων αυξήθηκε κατά 30% και ότι 
όλες οι προσπάθειες που κατέ-
βαλαν οι αρµόδιες αρχές για την 
πάταξη των ναρκωτικών στις φυ-
λακές αποδείχθηκαν αναποτελε-
σµατικές. Το 2009 στη Ν.Ν.Ουα-

λία, πάντα σύµφωνα µε το ANCD, 
το 42% των ανδρών και το 54% 
των γυναικών κρατουµένων έκα-
ναν τακτική ή καθηµερινή χρήση 
ναρκωτικών ή άλλων παράνο-
µων ουσιών. Επίσης στο Κουίν-
σλαντ, το 92% των κρατουµένων 
που έχουν αποφυλακιστεί, απο-
κάλυψαν ότι έκαναν χρήση ναρ-
κωτικών µέσα στις φυλακές.

Ανησυχούν οι Αυστραλοί για τις απολύσεις
και την μείωση των δημοσίων υπαλλήλων

Σοβαρό το πρόβλημα 
των ναρκωτικών στις φυλακές

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ESSENTIAL MEDIA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ANCD

Η άτυχη Κατρίνα Ντέϊ µε τις δίδυµες κόρες της Kate και Sophie, 13 χρόνων.

Δεν αυξάνεται «προς το παρόν» το επίδομα ανεργίας

Μητέρα τεσσάρων παιδιών 
το τρίτο θύμα της γρίπης στο Κουίνσλαντ

kosmos@kosmos.com.au

Με γνώσεις Ελληνικών-Αγγλικών
και εφαρµογών γραφείου

(ΜS Office)
Aποστολή βιογραφικών

Πληροφορίες

(02) 9568 3766

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο υπουργός 
Εργασίας, 

Μπιλ Σόρτεν.


