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Υπέρ της γονικής άδειας τάσσονται οι Νάσιοναλ

Η  πολιτειακή κυβέρνηση του Κου-
ήνσλαντ έχει αποφασίσει να 
κλείσει το γυµνάσιο του Nyanda 

µε αποτέλεσµα να υπάρξουν έντονες δι-
αµαρτυρίες από γονείς και µαθητές. Ο 
κ. Ραντ βρέθηκε στην περιοχή και µε 
εµφανώς αλλαγµένο το στυλ των προε-
κλογικών του εµφανίσεων ανέβηκε σε 
ένα αυτοσχέδιο πόντιουµ από καφάσια 
και απευθύνθηκε στον συγκεντρωµένο 
κόσµο.
«Πιστεύω στη δύναµη των πολιτών. Πι-
στεύω στη δύναµη του λαού του Κουήν-
σλαντ! Πέρα από τα όσα προβάλουν τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τα προε-
κλογικά σποτ του Συνασπισµού, πέρα 
από αυτά που λένε οι δηµοσκοπήσεις, 
πιστεύω στη δύναµη του αυστραλιανού 
λαού», είπε ο κ. Ραντ.
Έξω από το σχολείο που βρίσκεται στην 
εκλογική περιφέρεια του Μόρετον που 
εκλέγει τον Graham Perrett µε την ορι-
ακή διαφορά του 1,1%, είχαν µαζευτεί 
περίπου 200 κάτοικοι της περιοχής που 
διαµαρτύρονταν για την απόφαση της 
πολιτειακής κυβέρνησης να κλείσει το 
γυµνάσιο. Το συγκεκριµένο σχολείο φι-
λοξενεί 300 µαθητές, κάποιοι από τους 

οποίους είναι µε ειδικές ανάγκες.
Οι γονείς υποδέχτηκαν θερµά τον κ. Ραντ 
και την υπουργό υγείας Tanya Plibersek 
που συνοδεύει τον πρωθυπουργό στην 
περιοδεία του στο Μπρίσµπαιν εδώ και 
δύο µέρες και αποδοκίµασαν την πολιτι-
κή των περικοπών που σχεδιάζει, όπως 
ισχυρίζονται, να ακολουθήσει  η κυβέρ-
νηση των συντηρητικών µετά τις 7 του 
Σεπτέµβρη.
Μην δώσετε το δικαίωµα στον Άµποτ να 
κάνει ότι έκανε ο Campbell Newman στο 
Κουήνσλαντ, είπε στο συγκεντρωµένο 
πλήθος η κα Plibersek, για να εισπράξει 

ένα θερµό χειροκρότηµα.
Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση των 
σχολείων είναι πολιτειακό ζήτηµα, η 
υπουργός υγέιας επανέρχεται συνεχώς 
στο ζήτηµα αυτό, υποστηρίζοντας ότι όλοι 
οι Πρέµιερ των Λίµπεραλ έχουν κάνει 
περικοπές στην εκπαίδευση: ο Campbell 
Newman στο Κουήνσλαντ, ο Jeff Kennett 
που έχει κλείσει σχολεία και έχει απο-
λύσει εκπαιδευτικούς στη Βικτόρια. Η 
κα Plibersek µάλιστα καλεί τους πολίτες 
να µην εµπιστευτούν τον κ. Άµποτ στις 
εκλογές γιατί θα κάνει ακριβώς το ίδιο 
αν εκλεγεί.

Κέβιν Ραντ: 
Πιστεύω στη 
δύναµη των 
πολιτών

Υπέρ του νέου προγράµµατος του Τόνι Άµποτ για 
την γονική άδεια τάσσεται µε δηλώσεις του και ο 
υποψήφιος των Νάσιοναλ, Barnaby Joyce.
Ο κ. Joyce, που θα διεκδικήσει την έδρα του New 
England, στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλί-
ας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµιά ένσταση από 
το κόµµα του όσον αφορά την πληρωµένη γονική 
άδεια των 26 εβδοµάδων και θεωρεί ότι υπάρχουν 
πολλοί καλοί λόγοι για να την υποστηρίξει. Σύµ-
φωνα πάντα µε τον κ. Joyce, η οικονοµική στήριξη 
είναι αναγκαία για τους γονείς και αποτελεί ισχυρό 
κίνητρο για να κάνουν οι οικογένειες περισσότερα 
παιδιά. Αυτό είναι σηµαντικό, τόνισε ο υποψήφιος 
του Συνασπισµού, γιατί χωρίς την δηµογραφική 
ανανέωση του πληθυσµού δεν θα µπορούµε να 
στηρίξουµε τους συνταξιούχους στα γηρατειά τους.
Οι δηλώσεις του πολιτικού των Νάσιοναλ έρχο-
νται να αµβλύνουν τις ανησυχίες που διατυπώθη-
καν  στο εσωτερικό του Συνασπισµού σχετικά µε 
την πληρωµένη γονική άδεια καθώς κάποιοι βου-
λευτές υποστήριξαν ότι το µέτρο είναι υπερβολικά 
γενναιόδωρο µε βάση το τρέχον οικονοµικό κλίµα. 
Σε οµιλία του στο Geelong την Τρίτη, ο κ. Abbott 
επέµεινε ότι το σχέδιό του έχει κοστολογηθεί 
πλήρως. 
“Θέλω να καταστήσω απολύτως ξεκάθαρο το γε-
γονός ότι η πληρωµένη γονική άδεια θα κάνει 
καλό και στην οικονοµία µας αλλά και στην κοι-
νωνία”, είπε στους δηµοσιογράφους ο κ. Άµποτ.
Μόλις χθες, ο κ. Joyce, ο οποίος πρόσφατα πα-
ραιτήθηκε από την έδρα του στην άνω βουλή του 
Queensland για να διεκδικήσει µια θέση στο οµο-
σπονδιακό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι οι Νάσιοναλ 
υποστήριξαν από την πρώτη στιγµή την γονική 
άδεια, καθώς γίνεται προσπάθεια να µην υπάρ-
ξουν διαφωνίες που θα προκαλέσουν ρωγµές στην 
ενότητα του στρατοπέδου του Συνασπισµού.

Από το Μπρίσμπαιν συνέχι-
σε χθες την προεκλογική του 
εκστρατεία χθες ο πρωθυ-
πουργός, όπου πήρε μέρος σε 
πορεία διαμαρτυρίας για το 
κλείσιμο σχολείου από την Πο-
λιτειακή Κυβέρνηση.


