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Ο πρώην Πρωθυπουργός της ∆υτικής Αυστραλίας, Μπράϊαν Μπερκ, 
αρνείται των κατηγοριών που τον επιβαρύνουν για αθέµιτη χρηµατιστη-
ριακή εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών. Ο 66χρονος Μπερκ 
παρουσιάστηκε προχθές στο ∆ικαστήριο της Στέρλινγκ Γκάρντενς στο 
Περθ, όπου επανέλαβε ότι θα αντικρούσει τις εις βάρος του κατηγορίες.

Στην αθωότητά του επιµένει και ο 57χρονος πρώην χρηµατιστής, Τζον 
Μάσεϊ. Οι κατηγορίες σε βάρος των δύο ανδρών βασίζονται σε µυστικές 
κασέτες της Υπηρεσίας κατά του Εγκλήµατος και της ∆ιαφθοράς της ∆υ-
τικής Αυστραλίας, µε τηλεφωνικές συνοµιλίες που είχαν πριν έξι χρόνια.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι το περιεχόµενο των συζητήσεων ανά-
µεσα στους κατηγορούµενους, αφορά στις µετοχές της εταιρίας τηλεπι-
κοινωνιών, Amcom.

Την ίδια ώρα που κυβέρνηση και αντιπολί-
τευση συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξίφη 
τους στο θέµα της προστασίας των συνόρων 
της χώρας, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες , ανακοίνωσε ότι η Αυστρα-
λία «δέχθηκε» µόνο το 0,3% του συνολικού 
αριθµού προσφύγων που ζήτησαν άσυλο από 
άλλες χώρες τον προηγούµενο χρόνο.
 Η έκθεση που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ύπα-
τη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες , 
αναφέρει ότι από τις 88,000 πρόσφυγες που 
ζήτησαν άσυλο σε διάφορες χώρες του πλανή-
τη το 2012, µόνο 5,900 ήρθαν στην Αυστρα-
λία, ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες κατέφυγαν 
66,300 αιτούντες άσυλο.
Από τα 9,9 εκ. πρόσφυγες που έχουν εγκατα-
λείψει τις χώρες τους ζητώντας καλύτερη τύχη 
σε άλλα κράτη, στην Αυστραλία βρίσκονται 
µόνο 30,000, αριθµός που αντιστοιχεί µε το 
0,3% του συνολικού αριθµού.

Οι περισσότεροι - 1,6 εκ. ή 17% - βρίσκονται 
στο Πακιστάν.
Να σηµειωθεί ότι η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ 
για του Πρόσφυγες (UNHCR) έχει αναλάβει 
να καθοδηγεί και να συντονίζει την δράση για 
την προστασία των προσφύγων παγκοσµίως 
και για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Ο κύριος σκοπός της Ύπατης Αρµοστείας είναι 
η εξασφάλιση των δικαιωµάτων και της ευη-
µερίας των προσφύγων. 
Η Ύπατη Αρµοστεία αγωνίζεται για να εξα-
σφαλίζει ότι όλοι µπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωµα να ζητήσουν άσυλο και να βρουν 
ασφαλές καταφύγιο σε κάποια άλλη χώρα, κα-
θώς και να επιστρέψουν εθελοντικά στην πα-
τρίδα τους. Παράλληλα µε βοήθεια προς τους 
πρόσφυγες για να επιστρέψουν στην χώρα 
τους ή να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα, η 
Ύπατη Αρµοστεία αναζητεί επίσης και µόνιµες 
λύσεις στο δράµα τους.

Η 
αστυνοµία Μικρή ανάσα 
πήρε η Πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ από τις 

ασφυκτικές πιέσεις που δέχεται 
για να παραιτηθεί και να παρα-
δώσει τα ηνία στον πρώην Πρω-
θυπουργό, Κέβιν Ραντ, εφόσον 
η Αυστραλιανή Συνοµοσπονδία 
Εργατικών Συνδικάτων (ACTU), 
ζήτησε από τους Εργατικούς Βου-
λευτές να την στηρίξουν ώστε να 
ηγηθεί της παράταξης στις εκλο-

γές της 14ης Σεπτεµβρίου.
Ο Γραµµατέας της ACTU, Ντέ-
ϊβ Όλβερ (φώτο), εκφράζοντας 
την αµέριστη συµπαράστασή του 
στην κα Γκίλαρντ, τόνισε ότι η 
κυβέρνησή της έχει στο ενεργη-
τικό της, καταπληκτικά αποτελέ-
σµατα στους τοµείς της απασχό-
λησης και της προστασίας των 
δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
«Οι βουλευτές του Εργατικού 
Κόµµατος οφείλουν να υποστη-

ρίξουν την κα Γκίλαρντ και ενω-
µένοι να κατέβουν στις εκλογές 
ενάντια στον Συνασπισµό Φιλε-
λεύθερων – Εθνικών του Τόνι 
Άµποτ», τόνισε ο κ. Όλβερ.
Στο µεταξύ, ο υπουργός Κρεγκ 
Κόµπετ, δήλωσε χθες ότι δεν πι-
στεύει πως η Πρωθυπουργός θα 
παραιτηθεί, αλλού ούτε βλέπει 
συνάδελφούς του να κινούνται 
παρασκηνιακά για την επιστροφή 
του Κέβιν Ραντ στην αρχηγία.

Πλήρης υποστήριξη στην Γκίλαρντ 
από τα εργατικά συνδικάτα

Επιμένει στην αθωότητά του ο Μπερκ

Στην Αυστραλία μόνο το 0,3% 
του συνολικού αριθμού προσφύγων

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΑ ΠΗΡΕ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ισόβια κάθειρξη στον Μπέιλεϊ
Την πρώτη του µέρα µετά την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη για τον 

βιασµό και τη δολοφονία της Jill Meagher, πέρασε χθες στις φυλακές της 
Μελβούρνης, ο Άντριαν Έρνεστ Μπέϊλεϊ. Ανακοινώνοντας την καταδίκη 
του 41χρονου, ο ∆ικαστής του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου της Βικτόριας, Τζέ-
φρι Νέτολ, χαρακτήρισε την δολοφονία της άτυχης Τζιλ «ειδεχθές έγκλη-
µα», ιδιαίτερα εφόσον ο Μπέϊλεϊ βρισκόταν ελεύθερος µε εγγύηση για 
προηγούµενες σεξουαλικές επιθέσεις.

Τον καταδίκασε δε σε ισόβια κάθειρξη µε 35 χρόνια χωρίς αναστολή. 
Το γεγονός όµως ότι ο Μπέϊλεϊ µπορεί να αφεθεί ελεύθερος το έτος 2048, 
είχε σαν αποτέλεσµα να αµφισβητηθεί από πολλές κατευθύνσεις - ακόµη 
και τον ίδιο τον σύζυγο της Τζιλ - το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης στη 
χώρα. Ο 41χρονος Μπέϊλεϊ κρατείται σε ξεχωριστό τµήµα των φυλακών, 
για τη δική του προστασία. Οι λεπτοµέρειες για την δολοφονία της 29χρο-
νης Τζιλ, στελέχους του αυστραλιανού κρατικού ραδιοφώνου του ABC, 
είχαν προκαλέσει σοκ στην αυστραλιανή κοινή γνώµη. Η άτυχη κοπέλα 
δολοφονήθηκε τον περασµένο Σεπτέµβριο στη Μελβούρνη. 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, ο δράστης αφού 
βίασε και στραγγάλισε την άτυχη κοπέλα, την παράτησε, λίγο µετά τα 
µεσάνυχτα σε δροµάκι του Μπράνσγουϊκ της Μελβούρνης. Επέστρεψε 
λίγο αργότερα µε το αυτοκίνητό του και ένα φτυάρι και την µετέφερε σε 
χωµατόδροµο στην περιοχή Γκίσµπορν, βορειοδυτικά της Μελβούρνης 
όπου την έθαψε.Ο ίδιος υπέδειξε στην αστυνοµία το σηµείο της ταφής της.

Η φρικτή δολοφονία της Τζιλ, ιρλανδικής καταγωγής, είχε συγκλονίσει 
την κοινή γνώµη της Αυστραλίας και µε αφορµή αυτήν έχουν γίνει µαζι-
κές διαδηλώσεις για την ασφάλεια στους δρόµους της Μελβούρνης.


