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«Το µεταναστευτικό πρόγραµ-
µα της Αυστραλίας θα κα-
ταρρεύσει εντελώς, αν η 

κυβέρνηση δεν υιοθετήσει τις προτά-
σεις της επιτροπής Χιούστον στην κυ-
βέρνηση Γκίλαρντ για αυστηρότερη 
νοµοθεσία στο θέµα των αιτούντων 
άσυλο». Αυτό δήλωσε ο υπουργός 
Εξωτερικών, γερουσιαστής Μποµπ 
Καρ, σηµειώνοντας ότι απαιτείται η 
άµεση εφαρµογή των νέων αυστη-
ρών µέτρων.

«Θα φτάσουµε στο σηµείο να δε-
χόµαστε 180.000 αιτούντες άσυλο 
ετησίως. Θα έρχονται εδώ µε πλοία. 
Αυτό σηµαίνει πως δεν θα µπορούµε 
να δεχόµαστε νόµιµους µετανάστες 
και δεν θα µπορούµε να δεχόµαστε 
νόµιµα πρόσφυγες που σήµερα βρί-
σκονται σε κέντρα κράτησης», είπε 
ο κ. Καρ. Ο υπουργός Εξωτερικών 
σηµείωσε πως η θέσπιση αυστηρών 
µέτρων είναι απαραίτητη για να συ-
γκρατηθούν τόσο οι δουλέµποροι, 
που εκµεταλλεύονται τους πρόσφυ-
γες, αλλά και οι ίδιοι οι αιτούντες 
άσυλο. «Σήµερα», είπε, «υπάρχουν 40 
εκατοµµύρια πρόσφυγες παγκοσµί-
ως. Η κατάσταση είναι εκρηκτική».

Ο κ. Καρ τόνισε ακόµη πως µόνον 
φέτος έφτασαν στη χώρα 9.000 αι-
τούντες άσυλο µε πλοιάρια.

«Πρόκειται για αριθµό ρεκόρ και 
αν δεν κάνουµε κάτι είναι πιθανόν να 
φτάσουν τις 180.000 το χρόνο και να 

καταρρεύσει όλο µας το µεταναστευτι-
κό πρόγραµµα», σηµείωσε.

Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των 
µεταναστών, που φτάνουν στην Αυ-
στραλία κάθε χρόνο πλησιάζει τους 
180.000. Ο κ. Καρ τάχθηκε υπέρ της 
εφαρµογής των προτάσεων της Επι-
τροπής Χιούστον που αποτελούν ου-
σιαστικά επιστροφή της πολιτικής της 
συντηρητικής κυβέρνησης Χάουαρντ. 
Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται η εκ 

νέου λειτουργία των κέντρων υποδο-
χής προσφύγων στα νησιά Ναούρου 
και Παπούα-Νέα Γουινέα, η έναρξη 
συνοµιλιών µε την κυβέρνηση της 
Μαλαισίας για την προστασία των δι-
καιωµάτων των προσφύγων, που θα 
επιστρέφουν στη Μαλαισία, στο πλαί-
σιο σχετικής διακρατικής συµφωνίας, 
και η στενότερη συνεργασία µε την 
Ινδονησία, τη Μαλαισία και άλλες 
χώρες προέλευσης προσφύγων.

Ο σκιώδης υπουργός Μετανά-
στευσης, Σκοτ Μόρισον, επι-
βεβαίωσε χθες ότι το νέο κύµα 

προσφύγων που έρχονται στην Αυ-
στραλία µε σαπιοκάραβα, ασκεί µε-
γαλύτερες πιέσεις στην κυβέρνηση 
για να βρει λύση στο πρόβληµα της 
προστασίας των συνόρων της χώρας.

Να σηµειωθεί ότι άλλο ένα σκάφος 
στο οποίο επέβαιναν 48 αιτούντες 
άσυλο, αναχαιτίστηκε την Κυριακή 
ανοικτά της ∆υτικής Αυστραλίας. Την 
πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών, Τζέϊσον Κλέαρ, το-
νίζοντας ότι το σκάφος είχε εντοπιστεί 
από το αυστραλιανό πολεµικό πλοίο 
HMAS Wollongong, στην θαλάσσια 
περιοχή ανοικτά των Νήσων Άσµορ.

Ο κ. Μόρισον τόνισε ότι ήταν το 
24ο σκάφος που έφτασε στα αυστρα-
λιανά χωρικά ύδατα µεταφέροντας αι-
τούντες άσυλο, από τότε που ανακοι-
νώθηκε από την κυβέρνηση Γκίλαρντ 
η απόφαση για την επαναλειτουργία 
του κέντρου κράτησης στο Ναούρου.

95 ΝΕΚΡΟΙ
Στο µεταξύ, ανακοινώθηκε ότι στο 

πρόσφατο ναυάγιο σκάφους που µετέ-
φερε πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, 

στις ακτές της Ιάβας, έχασαν τη ζωή 
τους 95 άτοµα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 
στο σκάφος επέβαιναν περίπου 150 
άνθρωποι και κάποιοι από τους διασω-
θέντες δήλωσαν πως αυτή ήταν η δεύ-
τερη απόπειρά τους να φτάσουν στην 
Αυστραλία, προκειµένου να ζητήσουν 
πολιτικό άσυλο. Σύµφωνα µε τον πλοί-
αρχο Μανουέλ Νιστορέσκου, ο οποίος 

διέσωσε µερικούς από τους ναυαγούς, 
όλοι τους ήταν νέοι και δήλωσαν ότι 
προέρχονται από το Αφγανιστάν. Ο 
Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών 
υποστήριξε ότι οι δουλέµποροι βγά-
ζουν έως και ένα εκατοµµύριο δολάρια 
για κάθε ταξίδι και υπόσχονται ψευδώς 
στους πρόσφυγες ότι τους πουλάνε ει-
σιτήριο για την 5η ήπειρο.

Το χάπι RU486 για διακοπή µιας ανεπιθύµητης κύησης 
θα είναι ευρέως διαθέσιµο στην Αυστραλία, µετά το 
«πράσινο φως» που έδωσε ο Οργανισµός Θεραπευ-

τικών Αγαθών στην εταιρεία Marie Stope International να 
προχωρήσει στην εισαγωγή του στη χώρα.

Ως εκ τούτου, οι γυναίκες θα µπορούν πλέον να έχουν ευ-
κολότερη πρόσβαση στο RU486, το οποίο συµπεριλαµβά-
νεται στη λίστα βασικών παρασκευασµάτων του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Υγείας, αλλά ως τώρα η εισαγωγή και χρήση 
του στην Αυστραλία δεν επιτρεπόταν.

Η υπουργός Υγείας, Τάνια Πλίµπερσεκ, δήλωσε πως 
ήταν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει από καιρό, δεδοµένου 
ότι «για περισσότερο από δύο δεκαετίες εκατοµµύρια γυναί-
κες ανά τον κόσµο το χρησιµοποιούν». 

«Είναι θετικό οι γυναίκες της Αυστραλίας να έχουν την 
ίδια επιλογή, όπως οι γυναίκες της Αγγλίας, των ΗΠΑ, της 
Ευρώπης και της Ν. Ζηλανδίας» είπε η υπουργός, η οποία 
πρόσθεσε πως ο Οργανισµός Θεραπευτικών Αγαθών είναι 
ανεξάρτητος οργανισµός και η κυβέρνηση Γκίλαρντ δεν είχε 
καµία ανάµιξη στο θέµα.

Σηµειώνεται ότι µόνο γιατροί µε ειδικότητα θα έχουν δι-
καίωµα να παρέχουν συνταγή του RU486.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ
«Μεγάλο λάθος» χαρακτήρισε η εκπρόσωπος του Αυστρα-

λιανού Χριστιανικού Λόµπι, Γουΐντι Φράνσις, την απόφα-
ση του Οργανισµού Θεραπευτικών Αγαθών, τονίζοντας ότι 
«είναι προσβλητικό το συγκεκριµένο χαπάκι να θεωρείται 
‘φάρµακο’. Η εγκυµοσύνη δεν είναι ασθένεια και δεν πρέ-
πει να στιγµατίζεται µ’ αυτόν τον τρόπο. Οι γυναίκες, που 
αντιµετωπίζουν µια απρόβλεπτη εγκυµοσύνη, θα πρέπει να 
στηρίζονται από την κοινωνία να κάνουν σωστές επιλογές 
και όχι να τους προσφέρεται ένα σκεύασµα».

Φόρεσαν τα κοστούµια τους, πήραν την εφηµερίδα 
τους και µε µια λεκάνη ο καθένας ανά χείρας, πήγαν 
να κάνουν την «ανάγκη» τους σε παραλία της Αδε-

λαΐδας. Με αυτό τον τρόπο αποφάσισαν δώδεκα Αυστραλοί 
να διεκδικήσουν από τις Αρχές καλύτερες συνθήκες υγιει-
νής, καθώς και δηµόσιες τουαλέτες.

Την ιδέα για αυτή τη µορφή διαµαρτυρίας είχε ο φωτο-
γράφος Andrew Baines, ο οποίος ζωγράφισε το όλο σκη-
νικό και θα εκθέσει το δηµιούργηµα του σε γκαλερί τον 
Ιανουάριο. Οι λουόµενοι, λόγω της έλλειψης δηµόσιων 
αποχωρητηρίων αναγκάζονται να πηγαίνουν στις τουαλέτες 
των κοντινών καφέ γεγονός που έχει καταντήσει ενοχλητι-
κό για τους ιδιοκτήτες αλλά και τους πελάτες. Και από ό,τι 
φαίνεται, η διαµαρτυρία έπιασε τόπο καθώς το τοπικό συµ-
βούλιο εξετάζει το καλύτερο µέρος για να κατασκευάσει τις 
δηµόσιες τουαλέτες.

Πιο αυστηρά τα µέτρα για τους πρόσφυγες 
που έρχονται στην Αυστραλία

Αναχαιτίστηκε την Κυριακή
κι άλλο σκάφος µε πρόσφυγες 

ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ Α∆ΕΛΑΪ∆ΑΣ 
ΜΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ 
ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ

ΜΠΟΜΠ ΚΑΡ: 

ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

«Ναι» στο χαπάκι που διακόπτει 
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη  

Κατέβασαν τα παντελόνια τους 
και διαμαρτυρήθηκαν δημόσια

Ο σκιώδης υπουργός 
Μετανάστευσης, 
Σκοτ Μόρισον.

Ο υπουργός Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ.


