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Η “µεγάλη 
πορεία” 
του Κέβιν

Ο Κέβιν Ραντ υποσχέθηκε να βελτιώσει τις 
υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας λέγο-
ντας πως η βοήθεια απέναντι στις µονογονε-
ϊκές οικογένειες είναι για αυτόν ύψιστη προ-
τεραιότητα, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε 
έντονα το γάµο των ατόµων ίδιου φύλου 
όταν ρωτήθηκε για το θέµα από ιερέα.
Οι ψηφοφόροι του Μπρίσµπαιν, που είναι 
η γενέτειρά του πρωθυπουργού, δεν του χα-
ρίστηκαν και τον βοµβάρδισαν µε µια σειρά 
από δύσκολες ερωτήσεις γύρω από τα θέ-
µατα της οικονοµίας, των µεταρρυθµίσεων 
στην εκπαίδευση, την φροντίδα των ηλικι-
ωµένων, την κλιµατική αλλαγή και τους γά-
µους των οµοφυλοφίλων.
Γονείς που µεγαλώνουν µόνοι τους τα παι-
διά τους, η June Connell και Tara McKenna 
ανέφεραν στον πρωθυπουργό ότι τα βγάζουν 
πέρα δύσκολα για να µεγαλώσουν τα παιδιά 
τους από τότε που σταµάτησαν να παίρνουν 
το επίδοµα για τις µονογονεϊκές οικογένειες.
Όταν ανακοινώθηκαν οι αλλαγές για τους δι-
καιούχους των επιδοµάτων, είχαν πυροδο-
τήσει την ανησυχία και την οργή στις τάξεις 
των Εργατικών, (όταν το µικρότερο παιδί 
µιας µονογονεϊκής οικογένειας κλείνει τα 8 
του χρόνια, ο δικαιούχος παύει να παίρνει 
το συγκεκριµένο επίδοµα, µε συνέπεια την 
απώλεια σηµαντικών εσόδων για µια οικο-
γένεια). Ο κ. Ραντ παραδέχτηκε ότι το ζήτηµα 
τον έχει προβληµατίσει ιδιαίτερα. “Αν εκλε-
γούµε, το πρώτο πράγµα που θα κάνω θα εί-
ναι να επανορθώσω αυτή την αδικία. Μόλις 
ο προϋπολογισµός το επιτρέψει θα αντιµετω-
πίσουµε το πρόβληµα αυτό κατά προτεραιό-
τητα”, είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόµε-
νος στο κοινό που βρισκόταν στην αίθουσα.

Η κυβέρνηση είχε νωρίτερα ανακοινώσει 
επιπλέον 300 εκατοµµύρια δολάρια για την 
ενίσχυση των κοινωνικά ασθενέστερων, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που λαµ-
βάνουν το επίδοµα του προγράµµατος της 
Newstart. Χάρη στην επιπλέον χρηµατοδό-
τηση οι δικαιούχοι θα λαµβάνουν 38 δολά-
ρια επιπλέον κάθε δεκαπενθήµερο.
Ο κ. Ραντ υπερασπίστηκε µε πάθος και το 
γάµο µεταξύ των οµοφυλοφίλων µετά από 
µια ερώτηση του τοπικού πάστορα, Matt 
Prater, ο οποίος τον ρώτησε πώς µπορεί να 
υποστηρίζει την ένωση, όταν η Αγία Γραφή 
αναφέρει ότι γάµος γίνεται µεταξύ ενός άν-
δρα και µιας γυναίκας.
“Η Αγία Γραφή λέει επίσης ότι η δουλεία 
είναι µια φυσική κατάσταση. Ο Απόστολος 
Παύλος αναφέρει στην Καινή ∆ιαθήκη ότι οι 
σκλάβοι πρέπει να είναι υπάκουοι στους κυ-
ρίους τους,  απάντησε ο πρωθυπουργός για 
να εισπράξει τα χειροκροτήµατα του ακρο-
ατηρίου και συνέχισε λέγοντας “ποια είναι 
το βασικό µήνυµα της Καινής ∆ιαθήκης; Η 
αγάπη. Αν επιµένουµε να αντιλαµβανόµαστε 
την αγάπη µέσα από την σεξουαλικότητα, 
τότε δεν αντιλαµβανόµαστε τι θέλει πράγµατι 
να πει το ευαγγέλιο”. Ο κ. Ραντ δεσµεύτηκε 
να προχωρήσει προς τη νοµιµοποίηση του 
γάµου των οµοφυλοφίλων αν κερδίσει στις 

εκλογές και εξήγησε ότι την απόφασή του 
αυτή, που ήρθε µετά από χρόνια προβληµα-
τισµού, του την υπαγόρευσε η χριστιανική 
του συνείδηση και η γνώση ότι κάποιοι άν-
θρωποι γεννιούνται οµοφυλόφιλοι
.
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΑΜΠΟΤ
Ο κ. Ραντ υπερασπίστηκε την επιλογή της 
κυβέρνηση να χρησιµοποιήσει έγγραφα του 
υπουργείου Οικονοµικών και των υπηρε-
σιών του για να δείξει το κενό των 10 δίσ. 
δολαρίων που υπάρχει στο πρόγραµµα του 
κ. Άµποτ, καθώς αξιωµατούχοι του Υπουρ-
γείου, έχουν δηλώσει δηµοσίως ότι δεν εί-
χαν κοστολογήσει το πολιτικό πρόγραµµα 
της Αντιπολίτευσης. Ο κ. Ραντ είπε ότι αν ο 
κ. Άµποτ πιστεύει ότι οι ισχυρισµοί του είναι 
λανθασµένοι θα πρέπει να δώσει στη δηµο-
σιότητα το αναλυτικό κόστος των πολιτικών 
µεταρρυθµίσεων που έχει αναγγείλει.
“Ο κ. Άµποτ, πιστεύει ότι έχει κερδίσει τις 
εκλογές, και µέχρι την ηµέρα της διεξαγωγής 
τους δεν πρόκειται να πει λέξη για τις περι-
κοπές που σχεδιάζει γιατί τότε ο κόσµος δεν 
πρόκειται να τον ψηφίσει. Εµείς θα συνεχί-
σουµε να πιέζουµε και να ρωτάµε. Οι άνθρω-
ποι που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα και 
σε ολόκληρη τη χώρα αξίζει να γνωρίζουν αν 
το τσεκούρι των περικοπών θα πέσει πάνω 

τους”, είπε ο κ. Ραντ.
Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάνει κάποια λάθη 
από τότε που έγινε πρωθυπουργός για 
δεύτερη φορά, απάντησε: “Είναι πολύ σύ-
ντοµο το χρονικό διάστηµα για να προλά-
βω να κάνω κάποιο λάθος,  αλλά όποιος 
προσποιείται ότι στην πολιτική ζωή µπορεί 
µε κάποιο τρόπο να πάει εκεί έξω και µε 
ένα µαγικό ραβδί να διορθώσει τα πάντα 
έχει αυταπάτες ή θέλει να εξαπατήσει τον 
αυστραλιανό λαό”. Ο κ. Ραντ αρνήθηκε να 
πει αν θα παραιτηθεί από την ηγεσία των 
Εργατικών στην περίπτωση που ο Συνα-
σπισµός κερδίσει τις εκλογές.
Ο κ. Ραντ ρωτήθηκε επίσης, πώς πιστεύει ότι 
θα καταγράψει η ιστορία την περίοδο της δι-
ακυβέρνησης του σε περίπτωση που στις 7 
Σεπτεµβρίου νικήσει ο Συνασπισµός καθώς 
όπως δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις αυτό είναι 
πολύ πιθανό. “Γιατί δεν µε ρωτάτε τι θα κά-
νετε αν κερδίσετε τις εκλογές αστειεύτηκε ο κ. 
Ραντ και πρόσθεσε ότι είναι περήφανος για 
το πώς κατεύθυνε την Αυστραλία εν µέσω 
της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Κλείνοντας, ο κ. Ραντ είπε “παίρνω µε-
γάλη δύναµη και ενθάρρυνση από τους 
υπέροχους ανθρώπους που συναντώ 
κάθε µέρα. Έχω αναθέσει το µέλλον µου 
στην κρίση τους”.

Ο επικεφαλής της αστυνοµικής δύνα-
µης της Ινδονησίας που είναι επιφορ-
τισµένη για την αποτροπή του λαθρε-
µπορίου ανθρώπων υποστήριξε ότι 
είναι ακόµη πολύ νωρίς για να πούµε 
αν οι λαθρέµποροι έχουν δεχτεί ση-
µαντικό πλήγµα από την πολιτική της 
αυστραλιανής κυβέρνησης για τους αι-
τούντες άσυλο.
Αντίθετα, ο Αυστραλός υπουργός Με-
τανάστευσης, Tony Burke λέει ότι η 
νέα νοµοθεσία για τους αιτούντες άσυ-
λο που προσπαθούν να φτάσουν στην 
χώρα και οδηγούνται στην Παπούα 
Νέα Γουινέα έχει φέρει το επιδιωκό-
µενο αποτέλεσµα.
Όπως ανακοίνωσε χθες, µόλις 1.585 
αιτούντες άσυλο έφτασαν µε σαπιο-
κάραβα τον Αύγουστο, σε σύγκριση 

µε τους 4.236 που έφτασαν τον Ιού-
λιο, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη 
συµφωνία µε την Παπούα Νέα-Γουι-
νέα.
Πάντως ο επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης 
Καταπολέµησης του Εγκλήµατος της 
Ινδονησιακής αστυνοµίας, Ταξίαρχος 
Herry Pristono, ανέφερε ότι µε βάση 
τον αριθµό των συλλήψεων τον περα-
σµένο µήνα, η µείωση δεν ξεπερνά το 
30%, σε σύγκριση µε τον Ιούλιο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ταξίαρ-
χου Prastowo, τον Αύγουστο συνελή-
φθησαν πέντε διακινητές ανθρώπων, 
αλλά κανείς τον Ιούλιο.
Ο Ταξίαρχος υποστηρίζει ότι είναι 
πολύ νωρίς για να πει εάν το πρόβλη-
µα των λαθρεµπόρων ανθρώπων έχει 
πλέον αντιµετωπιστεί οριστικά.

H Ινδονησία υποστηρίζει ότι µειώθηκε η παράνοµη µεταφορά προσφύγων 

Στην εκπομπή Q & A του ABC 
εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός 
σε μια από τις τελευταίες του 
προσπάθειες να πείσει τους 
αναποφάσιστους ψηφοφό-
ρους να ψηφίσουν τους Εργα-
τικούς. 

Ραντ: το μέλλον έίναί στα χέΡία του αυστΡαλίανου λαου


