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Τ ην ανάγκη να στείλει η χώρα περισσότερους στρα-
τιώτες στο Αφγανιστάν, ώστε να επιταχυνθεί η δι-
αδικασία ελέγχου της ασφάλειας στην πολυτάραχη 

χώρα, εξέφρασε χθες η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ.
Η Πρωθυπουργός στην οµιλία της στο Κοινοβούλιο για 

τον πόλεµο στο Αφγανιστάν, επανέλαβε ότι η Αυστραλία 
θα αποσύρει τα στρατεύµατά της από τη χώρα µέχρι τα 
τέλη του επόµενου χρόνου. Η κα Γκίλαρντ υπογράµµισε 
όµως ότι ιδιαίτερα στην περιοχή του Ουρουζγκάν, θα πρέ-
πει να ενισχυθούν οι στρατιωτικές δυνάµεις της χώρας, 
ώστε να εξασφαλιστεί το γρηγορότερο δυνατόν ο έλεγχος 
από τις Αφγανικές ένοπλες δυνάµεις.

Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κρατάει κλειστά τα χαρ-
τιά της και αρνείται να αποκαλύψει αν θα υποστηρί-
ξει ή απορρίψει τα σχέδια της κυβέρνησης να θέσει 

σε εφαρµογή νέους νόµους, που ουσιαστικά θα αφαιρούν 
δικαιώµατα που έχουν σήµερα οι αιτούντες άσυλο που κα-
ταφθάνουν στη χώρα µε σαπιοκάραβα.

Την πρόταση για την εφαρµογή των νέων νόµων, ενέ-
κρινε προχθές η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Εργατικού 
κόµµατος. Να σηµειωθεί ότι κάτι παρόµοιο επιχείρησε 
να κάνει η κυβέρνηση Χάουαρντ, αλλά οδήγησε σε έντο-
νες αντιπαραθέσεις στο Φιλελεύθερο Κόµµα και τελικά η 
πρόταση παραµερίστηκε. Ο σκιώδης υπουργός Μετανά-
στευσης, Σκοτ Μόρισον, δήλωσε ότι ο Συνασπισµός θα 
µελετήσει το σχετικό νοµοσχέδιο, πριν αποφασίσει αν θα 
το υποστηρίξει ή όχι.

Οπως αναµενόταν η χρηµατοδοτική 
εταιρεία Banksia Financial Group 
έχει καταρρεύσει, µε τα χρέη προς 

τους επενδυτές της να ανέρχονται σε $10 
εκατοµµύρια. Την οικονοµική διαχείριση 
της εταιρίας Cherry Fund Limited, που 
ανήκει στον Όµιλο Banksia Financial 
Group, ανέλαβε η εταιρία McGrathNicol, 
µόλις πέντε µέρες αφού η θυγατρική της 
εταιρία Banksia Securities µπήκε σε υπο-
χρεωτική διαχείριση.

Όπως είναι γνωστό, χιλιάδες επενδυτές 

κινδυνεύουν να χάσουν τις οικονοµίες 
τους, από την κατάρρευση της χρηµατοδο-
τικής εταιρείας Banksia Financial Group.

Ειδικότερα περίπου 3.000 επενδυτές σε 
οκτώ πόλεις και χωριά της περιφερειακής 
Βικτόριας, περιµένουν εναγωνίως τις δια-
πιστώσεις των ελεγκτών από τον ενδελεχή 
έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της συ-
γκεκριµένης εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η 
εταιρεία λειτουργούσε ως εναλλακτική των 
τραπεζών και είχε κερδίσει την εµπιστοσύ-
νη των πελατών της. 

Ακτιβιστές του Κουίνσλαντ υποστηρί-
ζουν ότι η απόφαση του πολιτειακού 
Πρωθυπουργού, Κάµπελ Νιούµαν, 

να διορίσει νέα επιτροπή για το ουράνιο, 
είναι ένα απλό τέχνασµα που έχει ως στό-
χο να επιταχυνθεί η διαδικασία εξόρυξης 
του «πολύτιµου µετάλλου» στην Πολιτεία.

Ο κ. Νιούµαν ανακοίνωσε προχθές τα 
ονόµατα των ατόµων που θα στελεχώσουν 
την Επιτροπή αυτή, η οποία αναλαµβάνει 
να δηµιουργήσει το πλαίσιο εργασίας για 
την επανέναρξη εξόρυξης ουρανίου στο 
Κουίνσλαντ.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης 
Wilderness Society, Τιµ Σίλιγκ, δήλωσε 
ότι η υπόσχεση για λήψη των καλύτερων 
µέτρων ασφαλείας, δεν θα έχει κανένα νό-
ηµα αν γίνει κάποιο ατύχηµα στην διάρ-
κεια εξόρυξης ή µεταφοράς ουρανίου.

Κάλεσε δε τα µέλη της επιτροπής, να 

µην δώσουν εσπευσµένα το πράσινο φως, 
πριν λάβουν τα κατάλληλα µέτρα που να 
εγγυούνται την προστασία του περιβάλλο-
ντος αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή.

Περισσότερους στρατιώτες 
θέλει να στείλει 
στο Αφγανιστάν 
η Τζούλια Γκίλαρντ

Κατάρρευσε η χρηματοδοτική εταιρεία Banksia

Επιτροπή ουρανίου διόρισε 
ο Κάµπελ Νιούµαν

Κλειστά κρατάει τα χαρτιά της 
η Αξιωματική Αντιπολίτευση
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Αντιμετωπίζοντας το γκραφίτι
 Ως Δήμαρχος και κάτοικος του Μπέργουντ, προσπαθώ πάντα να εξασφαλιστεί 

για όλους ένας ελκυστικός τόπος για να ζήσουν, να εργαστούν ή να επισκεφθούν. 
Και αυτό πιστεύω μπορεί να επιτευχθεί διατηρώντας τους δρόμους και τους δημό-
σιους χώρους καθαρούς, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
που δημιουργούν βανδαλισμοί από γκραφίτι. Οι βανδαλισμοί του είδους έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία μας, όχι μόνο γιατί το γκραφίτι εί-
ναι οπτικά άσχημο, αλλά και επειδή παράλληλα δημιουργεί την αίσθηση ενός μη 
ασφαλούς περιβάλλοντος. Παράλληλα το κόστος από τη ζημιά που προκαλεί το 
γκραφίτι σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια είναι πολύ μεγάλο.

Για την αντιμετώπιση βανδαλισμών από γκραφίτι ο Δήμος του Μπέργουντ συ-
νεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες Juvenile Justice, Burwood PCYC και Burwood 
Local Area Command, ενώ έχει εξασφαλίσει επιχορήγηση $83,000 από το Ομο-
σπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης για να θέσει το πρόγραμμα WipeOut Graffiti 
Hotspot σε πλήρη εφαρμογή. Κάτω από το πρόγραμμα αυτό, νεαρά άτομα μπο-
ρούν να κάνουν κάποιες ώρες κοινωνικής εργασίας με το Depot Team της Δημαρ-
χίας, όπου παρέχονται μαθήματα ειδίκευσης σε διάφορους τομείς εργασίας σε 
άτομα που διέπραξαν βανδαλισμούς του είδους, και να τα κρατήσει μακριά από το 
γκραφίτι. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται επίσης στη βελτίωση προβληματι-
κών περιοχών, με την εγκατάσταση καλύτερων συστημάτων παρακολούθησης με 
κάμερες, και καλύτερο φωτισμό.

Ο Δήμαρχος John Faker αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα του γκραφίτι 
με το Depot Team της Δημαρχίας
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Ο σκιώδης υπουργός Μετανάστευσης, Σκοτ Μόρισον

Ο κ. Κάµπελ Νιούµαν


