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Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Αποθεµα-
τικής Τράπεζας στις 2 Ιουλίου, υποστηρίζουν 
ότι οι φορείς χάραξης οικονοµικής πολιτικής 
είδαν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω 
µειώσεις των επιτοκίων, αλλά επίσης εµφα-
νίστηκαν πρόθυµοι να περιµένουν πρώτα να 
εµφανιστεί η επίδραση από προηγούµενες κι-
νήσεις νοµισµατικής χαλάρωσης.

Τα πρακτικά επικαλούνται την χαµηλό-
τερη της τάσης οικονοµική ανάπτυξη στην 

Αυστραλία και τις προοπτικές για τον πλη-
θωρισµό που «θα µπορούσαν ακόµη να πα-
ράσχουν κάποιο περιθώριο για περαιτέρω 
χαλάρωση, εάν αυτό απαιτηθεί για να υπο-
στηρίξει τη ζήτηση».

Ενώ το δολάριο Αυστραλίας είχε υποχωρή-
σει πριν από τη συνάντηση, «τα µέλη παρα-
τήρησαν ότι παραµένει σε υψηλό επίπεδο», 
σύµφωνα µε τα πρακτικά.

Ωστόσο, επισηµαινόταν ακόµη ότι «οι επι-

δράσεις των χαµηλότερων επιτοκίων ήταν 
εµφανείς σε έναν αρκετά ευρύ τοµέα δραστη-
ριοτήτων, και δεδοµένων των ολισθήσεων 
στην µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής, η 
διαδικασία έχει ακόµη περαιτέρω πορεία να 
διανύσει».

Στη συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου το ∆.Σ. της 
Αποθεµατικής Τράπεζας αποφάσισε ως γνω-
στόν να διατηρήσει αµετάβλητο στο 2,75% το 
επίσηµο επιτόκιο.

Την τελευταία ηµέρα της ακροαµατικής 
διαδικασίας στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστή-
ριο της Χάγης, όπου εξετάζεται η προσφυγή 
της Αυστραλίας κατά της Ιαπωνίας για τη δι-
εξαγωγή εµπορικής φαλαινοθηρίας υπό τον 
µανδύα επιστηµονικής έρευνας, το Τόκιο 
ισχυρίστηκε ότι το εν λόγω δικαστήριο δεν 
είναι το αρµόδιο για την επίλυση τέτοιων 
διενέξεων.

Όπως είναι γνωστό, η Αυστραλία κατήγγει-
λε στο ∆ικαστήριο ότι αντιτίθεται στην εµπο-
ρική φαλαινοθηρία «είτε αυτή διεξάγεται µε 
την πρόφαση της επιστηµονικής έρευνας είτε 
όχι», ενώ κατηγόρησε την Ιαπωνία ότι παρα-
βιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη σύµβαση για τη φαλαινοθηρία του 1946, 
καθώς σκοτώνει φάλαινες για εµπορικούς 
σκοπούς, προβαίνοντας σε «παράνοµη επι-
στηµονική έρευνα».

Επιπλέον η Αυστραλία – δια στόµατος του 
Γενικού Εισαγγελέα Μαρκ Ντρέϊφους - υπο-
στηρίζει ότι το Τόκιο δεν µπορεί να στηριχθεί 
στο άρθρο 8 της Σύµβασης το οποίο παρα-
χωρεί περιορισµένα δικαιώµατα φαλαινοθη-
ρίας για ερευνητικούς σκοπούς, διευκρινίζο-
ντας ότι η θανάτωση του υποκειµένου που 
ερευνάται θα έπρεπε να είναι η τελευταία 
λύση και όχι η πρώτη επιλογή.

Τα τελευταία χρόνια στο νότιο ηµισφαίριο 

έχουν ενταθεί οι συγκρούσεις µεταξύ ακτιβι-
στών της οργάνωσης Sea Shepherd και των 
ιαπωνικών φαλαινοθηρικών.

Σύµφωνα µε τον Bill Campbell, µέλος 
της νοµικής οµάδας που εκπροσωπεί την 
Αυστραλία στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, αν όλα 
τα µέρη της Σύµβασης του 1946 για τη φα-
λαινοθηρία σκότωναν τόσες φάλαινες όσες 
η Ιαπωνία, κάθε χρόνο θα σφαγιάζονταν 
83.000 ρυγχοφάλαινες.

Από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής 

υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Koji 
Tsuruoka, δήλωσε ότι οι ισχυρισµοί της Αυ-
στραλίας δεν έχουν καµία βάση και ότι το 
ερευνητικό πρόγραµµα της χώρας του δεν 
παραβιάζει τη διεθνή νοµοθεσία.

Επιπλέον ανέφερε ότι το Τόκιο είναι περή-
φανο για την παράδοσή του να ζει σε αρµο-
νία µε τη φύση.

Η απόφαση του 16µελούς ∆ιεθνούς ∆ικα-
στηρίου της Χάγης αναµένεται να ανακοινω-
θεί σε λίγες βδοµάδες.

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε ότι θα προσφερθεί νοµική 
βοήθεια στα άτοµα τα οποία σκο-
πεύουν να καταθέσουν στη Βασιλική 
Επιτροπή που διενεργεί πανεθνική 
έρευνα για τη σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών σε διάφορα ιδρύµατα.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο 
Γενικός Εισαγγελέας, Μαρκ Ντρέ-
ϊφους, τονίζοντας ότι στην έρευνα 
που άρχισε τον περασµένο Απρίλιο 
στη Μελβούρνη, αναµένεται να πα-
ράσχουν αποδείξεις «για κακοποίηση 
και  επακόλουθα τραύµατα» περισσό-
τερα από 5.000 άτοµα.

Η έρευνα θα στοχεύσει σε θρησκευ-
τικές οµάδες και ιδρύµατα, µη κυβερ-
νητικές οργανώσεις, ιδρύµατα πρό-
νοιας και κυβερνητικές υπηρεσίες για 
τις οποίες υπάρχουν κατηγορίες ότι 
υπέθαλπαν ή συγκάλυπταν περιστα-
τικά παιδικής σεξουαλικής κακοποί-
ησης. 

Η σύσταση της επιτροπής έρευνας 
ανακοινώθηκε από την πρώην Πρω-
θυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ τον πε-
ρασµένο Νοέµβριο, µετά από πιέσεις 
από βουλευτές και ισχυρισµούς της 
αστυνοµίας ότι η Καθολική εκκλησία 
έχει συγκαλύψει στοιχεία για παιδόφι-
λους ιερείς.

Η κακοποίηση παιδιών από καθολι-
κούς ιερείς  έχει απασχολήσει σηµα-
ντικά και σε αρκετές περιστάσεις την 
κοινωνία της Αυστραλίας τα τελευταία 
χρόνια. Τον Σεπτέµβριο, η Καθολική 
εκκλησία στην Βικτόρια επιβεβαίωσε 
ότι περισσότερα από 600 παιδιά κα-
κοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς 
από τη δεκαετία του 1930. 

Νομική βοήθεια στα 
άτομα που σκοπεύουν 
να καταθέσουν 
στην έρευνα για 
τη σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων

Τακτική “βλέποντας και κάνοντας” 
εµφανίζουν τα πρακτικά της συνεδρίασης 
της Αποθεµατικής Τράπεζας

Το Τόκιο επιμένει ότι δεν παραβιάζει τη διεθνή 
νομοθεσία στο θέμα της φαλαινοθηρίας

Σε αδιέξοδο συνεχίζουν να βρίσκονται οι 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ Καµπέρας και ∆υ-
τικής Αυστραλίας για το προτεινόµενο πρό-
γραµµα επιχορηγήσεων στα σχολεία. 

Αυτό αποκάλυψε χθες το γραφείο του Πρω-
θυπουργού Κέβιν Ραντ.

Ο πρωθυπουργός της ∆υτικής Αυστραλί-
ας, Κόλιν Μπαρνέτ, συνεχίζει να αρνείται να 
υπογράψει τη σχετική συµφωνία – που προ-
τείνει η έκθεση Γκόνσκι – παρόλο που η πρώ-
ην Πρωθυπουργός, Τζούλια Γκίλαρντ, είχε 
υποσχεθεί να παραχωρήσει επιπλέον $620 
εκατοµµύρια στην πολιτεία, λίγο πριν ντικα-
τασταθεί στην ηγεσία του Εργατικού Κόµµα-
τος από τον Κέβιν Ραντ.

Μετά από την επίτευξη συµφωνίας µε το 
Αυστραλιανό Συµβούλιο Ανεξάρτητων Σχο-
λείων την προηγούµενη βδοµάδα, ο κ. Ραντ 
είχε κατ΄ιδίαν συνοµιλίες µε τον Πρωθυ-
πουργό του Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν, 
στην προσπάθειά του να τον πείσει να υπο-
γράψει τη συµφωνία. Ο κ. Ραντ όµως δεν έχει 
ακόµη επισκεφθεί τη ∆υτική Αυστραλία από 
τότε που αντικατέστησε στην ηγεσία του κόµ-
µατος την κα Γκίλαρντ.

Το γραφείο του Πρωθυπουργού επιβε-
βαίωσε ότι ο Κόλιν Μπαρνέτ είναι ο µόνος 
πολιτειακός πρωθυπουργός που δεν ζήτησε 
περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των 
διαπραγµατεύσεων.

ΣΧΟΛΕΙΑ! Δεν τα βρήκαν
Καμπέρα-Δ. Αυστραλία




