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Επίσημα πλέον, ο Τζούλιαν Ασάνζ θα διεκδικήσει μία 
έδρα στη Γερουσία της Αυστραλίας, στις εκλογές της 14ης 
Σεπτεμβρίου. Ο ιδρυτής του ιστότοπου Wikileaks, θα θέσει 
υποψηφιότητα ως επικεφαλής του ομώνυμου νεοσύστατου 
κόμματος. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Age», η αίτησή του για 
εκλογική εγγραφή στη Βικτόρια παραδόθηκε την Τρίτη στην 
Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή στη Μελβούρνη, από υπο-
στηρικτές του Wikileaks, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας 
του, Τζον Σίπτον, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στη δημιουρ-
γία του κόμματος. 

Όπως δήλωσε ο Σίπτον, η εγγραφή του 41χρονου Ασάνζ 
είναι ένα «πρώτο βήμα» στην πολιτική καμπάνια που θα επι-
κεντρωθεί στη «δημοκρατική ανάγκη της αλήθειας από την 
κυβέρνηση». 

Το κόμμα, που δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα στην Αυστρα-
λιανή Εκλογική Επιτροπή, έχει ένα δεκαμελές εθνικό συμ-
βούλιο, το οποίο αποτελείται από στενούς συνεργάτες του 
Ασάνζ και υποστηρικτές του Wikileaks. Το καταστατικό του 

υπογραμμίζει την προώθηση της ειλικρίνειας και της διαφά-
νειας στην κυβέρνηση και στις επιχειρήσεις.

Ο Ασάνζ εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρεσβεία του 
Ισημερινού στο Λονδίνο, καθώς του έχουν χορηγήσει πολι-
τικό άσυλο, προκειμένου να μην εκδοθεί στη Σουηδία, όπου 
διώκεται δικαστικά με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση 
κατά δύο γυναικών. 

Οι αυστραλοί πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν 
να εγγραφούν για να ψηφίσουν και στη συνέχεια να θέσουν 
υποψηφιότητα για τη Γερουσία, αν έφυγαν από την Αυστρα-
λία εντός των τελευταίων τριών ετών και σκοπεύουν να επι-
στρέψουν μέσα σε διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία 
αποχώρησης. 

Ο Ασάνζ έφυγε από τη χώρα τον Ιούνιο του 2010 και στην 
αίτησή του έχει καταχωρήσει το σπίτι της μητέρας του στην 
πόλη Μεντόν, της Βικτόριας. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως αν 
εκλεγεί και δεν μπορέσει να επιστρέψει στην Αυστραλία για 
να αναλάβει μια θέση στη Γερουσία, ένας υποψήφιος του 
κόμματος WikiLeaks θα πάρει τη θέση του.

Επίσημα υποψήφιος για τη Γερουσία ο Ασάνζ

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πιστεύει ότι οι 
νέοι νόμοι κατά της φοροδιαφυγής που αφο-
ρούν στην λειτουργία πολυεθνικών εταιριών 
στην Αυστραλία, θα επιφέρουν $1 δις στο κρά-
τος κάθε χρόνο.

Ειδικός όμως σε φορολογικά θέματα, υπο-
στηρίζει ότι το νέο νομοσχέδιο για φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις που κατατέθηκε στη Βουλή την 
Τετάρτη, είναι απλά «μια υπερβολική αντίδρα-
ση σε πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις».

Από την πλευρά του ο βοηθός Θησαυροφύ-
λακα, Ντέϊβιντ Μπράντμπουρι (φώτο), υποστη-
ρίζει ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα κλείσουν 
«τρύπες» στους φορολογικούς νόμους που επέ-
τρεπαν μέχρι σήμερα σε πολυεθνικές εταιρίες 
να «εξοικονομούν» εκατοντάδες εκατομμύρια 
δολάρια τον χρόνο σε φόρους.

«Οι προτεινόμενες αλλαγές εγγυούνται ένα 
πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα στη χώρα, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη λειτουργία πολυε-
θνικών εταιριών. Άλλωστε, αν οι πολυεθνικές 
εταιρίες δεν πληρώνουν τους ανάλογους φό-
ρους, αυτό επιβαρύνει τις ντόπιες εταιρίες εφό-
σον γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές», τόνισε 
ο κ. Μπράντμπουρι.

Ο κ. Ρόμπερ Τζερεμένκο, όμως, ανώτα-
το στέλεχος του Tax 
Institute, υποστηρί-
ζει ότι οι προτεινό-
μενες αλλαγές θα 
δημιουργήσουν 
αναπόφευκτα ένα 
κλίμα αβεβαιό-
τητας και σύγ-
χυσης.

Φορολογικές
μεταρρυθμίσεις 
με στόχο τις πολυεθνικές 
εταιρίες


