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Πρόσφατα ορισµένοι φιλανθρωπικοί 
οργανισµοί, ζήτησαν από την οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση να αυξήσει το 

επίδοµα ανεργίας τουλάχιστον κατά $50 την 
εβδοµάδα, υποστηρίζοντας ότι το 15% των 
ανέργων ζει κάτω από συνθήκες πρωτοφα-
νούς για τη χώρα φτώχειας, αφού το εβδο-
µαδιαίο επίδοµα των $245 δεν τους φτάνει 
να καλύψουν ούτε τα βασικά τους έξοδα.

Η πρόταση βρίσκει πολλούς υποστη-
ρικτές, αλλά δεν είναι λίγοι και αυτοί που 
εκφράζουν την αντίθεσή τους, προφασιζό-
µενοι ότι θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην 
αύξηση του αριθµού των µακροχρόνια 
άνεργων της χώρας και όχι µόνο.

Με την άποψη αυτή ταυτίστηκε η Αυστρα-
λή Τζίνα Ράινχαρτ - η πλουσιότερη γυναίκα 
στον κόσµο  - η οποία δήλωσε ότι «οι φτω-
χοί άνθρωποι είναι φτωχοί επειδή δε δου-
λεύουν αρκετά, κι επειδή η κυβέρνηση τους 
εξασφαλίζει µε υψηλά επιδόµατα ανεργίας».

Η δήλωση αυτή της κας Ράινχαρτ προκά-
λεσε έντονες αντιδράσεις εφόσον υποστή-
ριξε ότι η Αυστραλία κακώς ακολουθεί τα 
πρότυπα της Ευρώπης, η οποία φροντίζει 
τους φτωχούς και είναι ενάντια στις επιχει-
ρήσεις. Κατά τη γνώµη της, τα επιδόµατα 
ανεργίας πρέπει να µειωθούν, όπως και η 
φορολογία, «αλλιώς η Αυστραλία θα κατα-
ντήσει σαν την Ελλάδα».

Την καλύτερη ίσως απάντηση στα όσα 
ξεστόµισε η κα Ράινχαρτ έδωσε ο Ged 
Kearney, πρόεδρος του Αυστραλιανού 
Συµβουλίου των Συνδικάτων, που δήλωσε 

χαρακτηριστικά: «Οι απόψεις της Τζίνα Ρά-
ινχαρτ είναι προϊόν κάποιου που δεν δού-
λεψε ποτέ για να κερδίσει τα προς το ζην 
και προσβάλλουν εκατοµµύρια Αυστραλούς 
που δεν ξεκίνησαν την επαγγελµατική τους 
καριέρα κληρονοµώντας 13 δις δολάρια 
από τον πατέρα τους…»

Η τελευταία έκθεση του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών και Οικονοµικών Ερευνών 
αποκαλύπτει ότι όσοι ζουν από το επίδοµα 
ανεργίας έχουν πέντε φορές περισσότερες 
πιθανότητες να πέσουν κάτω από το όριο 

της φτώχειας σε σχέση µε τον υπόλοιπο 
πληθυσµό. Σηµειώνει επίσης, ότι µετά την 
πληρωµή των απαραίτητων εξόδων για 
ενοίκιο, ρεύµα, νερό και άλλα, οι περισ-
σότεροι άνεργοι µένουν µε 22 δολάρια την 
εβδοµάδα για να καταφέρουν να τα βγάλουν 
πέρα. Μεγάλος είναι, επίσης, και ο αριθµός 
των ανέργων που µένουν χωρίς τρόφιµα 
και χωρίς θέρµανση. Η κατάσταση, σύµ-
φωνα µε την έκθεση, χειροτερεύει ακόµα 
περισσότερο όσο αυξάνεται και το χρονικό 
διάστηµα που παραµένουν άνεργοι.

Να αυξηθεί λοιπόν  το επίδοµα ανεργίας 
ή όχι;

Ορισµένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι στην 
αυστραλιανή αγορά εργασίας υπάρχουν 
κάποιες στρεβλώσεις και σε κάποιες περι-
πτώσεις τα κίνητρα να παραµείνεις άνεργος 
είναι περισσότερα από ότι να εργάζεσαι. 
Πιο συγκεκριµένα, το επίδοµα ανεργίας δεν 
πρέπει να είναι υψηλό, σε σχέση µε τους 
µισθούς. Αν, για παράδειγµα, το επίδοµα 
ανεργίας αυξηθεί στα $295 την εβδοµάδα, 
και εφόσον η απορροφητικότητα στην αγο-
ρά εργασίας εντοπίζεται κυρίως σε part-time 
µε $350-$400 την εβδοµάδα, τότε υπάρχει 
κίνδυνος να επιλέξει κάποιος να παραµεί-
νει άνεργος. Κι εδώ είναι που η οµοσπον-
διακή κυβέρνηση οφείλει να ζυγίσει πολύ 
προσεκτικά τα πράγµατα µε την εφαρµογή 
ενός συστήµατος που να επιβραβεύει τους 
άνεργους που εµπράκτως προσπαθούν µε 
κάθε τρόπο να ενταχθούν στο εργατικό δυ-
ναµικό της χώρας.

Με λίγα λόγια, δικαιολογείται η αύξηση 
του επιδόµατος των ανέργων που παρακο-
λουθούν µαθήµατα ειδίκευσης σε διάφο-
ρους τοµείς εργασίας ώστε να απορροφη-
θούν πιο εύκολα στο εργατικό δυναµικό. 
∆ικαιολογείται επίσης η επιβράβευση αυ-
τών που καθηµερινά «κτυπούν πόρτες» ερ-
γοστασίων και επιχειρήσεων ζητώντας ερ-
γασία. ∆εν δικαιολογείται όµως η αύξηση 
του επιδόµατος των ανέργων που έχουν 
σηκώσει τα χέρια ψηλά και έχουν αποµα-
κρυνθεί από το κυνήγι εξεύρεσης εργασίας.

Να αυξηθεί ή όχι το επίδοµα ανεργίας;

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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