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Οι εκλογές τέλειωσαν, η Αυστραλία έχει νέο 
πρωθυπουργό, ο Τόνι Άµποτ επιλέγει τους 
υπουργούς που θα τον πλαισιώσουν και οι 
Εργατικοί ετοιµάζονται να γυρίσουν σελίδα 
αναζητώντας τον καινούργιο τους αρχηγό. 
Την ίδια στιγµή δεκάδες άρθρα και αναλύ-
σεις δηµοσιεύονται καθηµερινά στον τύπο 
επιχειρώντας µια πρώτη αποτίµηση της εξά-
χρονης θητείας των Εργατικών. Μια από τις 
πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, που έχει 
ήδη κάνει το γύρο των ηλεκτρονικών µέσων 
ενηµέρωσης και έχει αναπαραχθεί ουκ ολίγες 
φορές τις τελευταίες µέρες, είναι και αυτή της 
Καθηγήτριας των Πολιτικών Επιστηµών στο 
Πανεπιστήµιο της Αδελαΐδας, Carol Johnson.
Σύµφωνα µε την κα Johnson οι ιστορικοί που 
θα καταγράψουν και θα αποτιµήσουν την πε-
ρίοδο διακυβέρνησης των Εργατικών είναι 
πιθανό να αντιµετωπίζουν τις κυβερνήσεις 
του Ραντ και της Γκίλαρντ πολύ πιο ευγενικά 
από όσο πολλοί σύγχρονοι σχολιαστές και 
σίγουρα πιο ευγενικά από τα έντυπα του Μέρ-
ντοκ. 
Η επιφανής πολιτικός επιστήµων διαβλέπει 
ότι το πέρασµα του χρόνου και το πλεονέκτη-
µα της απόστασης θα αµβλύνει την ανάµνη-
ση των στρατηγικών λαθών, τις προσπάθειες 
υπονόµευσης και την εσωστρέφεια που χαρα-
κτήρισε το Εργατικό Κόµµα και θα βοηθήσει 
να αξιολογήσουµε καλύτερα το συνολικό έργο 
της παρελθούσας κυβέρνησης. Έτσι θα αντι-
ληφθούµε καλύτερα τις προκλήσεις που είχαν 
να αντιµετωπίσουν οι κυβερνήσεις Ραντ και 
Γκίλαρντ συµπεριλαµβανοµένης της παγκό-
σµιας οικονοµικής κρίσης, της ανάδυσης του 
ασιατικού αιώνα και της κλιµατικής αλλαγής
.
Οι καλές...
Η κα Johnson θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός υποστήριξε ορθώς ότι η ενίσχυση 
της θέσης των ασιατικών χωρών στην πα-
γκόσµια σκακιέρα έφερε αντιµέτωπη την 
Αυστραλία µε µεγάλες ευκαιρίες και µεγάλες 
προκλήσεις. Όπως ο Paul Keating πριν από 
αυτόν, τόνισε τις δυνατότητες που ανοίγονται 
στον τοµέα των εξαγωγών στις αναδυόµενες 
αγορές χάρη στη διεύρυνση της µεσαίας τά-
ξης, κυρίως στην Κίνα.  Ωστόσο, ο κ. Ραντ 
ήταν πιο ενηµερωµένος από µερικούς από 
τους προκατόχους του, και θεώρησε ότι η Αυ-
στραλία δεν έχει την πολυτέλεια του εφησυ-
χασµού. Γνώριζε από καιρό ότι η Αυστραλία 
υστερεί τεχνολογικά σε σχέση µε ορισµένες 
χώρες της Ασίας.
Το Εθνικό Ευρυζωνικό ∆ίκτυο θεωρήθηκε 
απαραίτητο για να µπορέσει η αυστραλιανή 
βιοµηχανία  να παραµείνει ανταγωνιστική και 
να διασφαλιστεί ότι καµία περιοχή της χώρας 
δεν θα µείνει χωρίς πρόσβαση στην εκπαί-
δευση και τις σύγχρονες υπηρεσίες. Τόσο ο 
Ραντ, όσο και η Γκίλαρντ, υποστηρίζει η κα 
Johnson, τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθούν 
παράλληλα, διαφορετικοί τοµείς της οικονοµί-
ας έτσι ώστε να µην εξαρτάται αποκλειστικά 
από τις επιδόσεις της εξορυκτικής βιοµηχανί-
ας. Πράγµατι, ο φόρος εξόρυξης είχε, εν µέρει 
ως στόχο, την αναδιανοµή των κερδών έτσι 
ώστε να ωφεληθούν και όσοι είναι οικονοµι-
κά και κοινωνικά ευάλωτοι.
Παρά την ευρεία αντίληψη ότι οι δύο κυβερ-
νήσεις ήταν δυσλειτουργικές, το νοµοθετικό 
τους έργο ήταν στην πραγµατικότητα εκτεταµέ-
νο. Ακόµα και η κυβέρνηση µειοψηφίας της 
κας Γκίλαρντ πέρασε µε επιτυχία πάνω από 
500 νόµους. Άλλες σηµαντικές στιγµές των 
δύο προηγούµενων κυβερνήσεων λέει η κα 
Johnson ήταν η πρωτοβουλία της κατάργησης 
του WorkChoices, των ατοµικών συµβολαίων 

εργασίας, και η αντικατάσταση τους µε το πρό-
γραµµα Fair Work Australia, η αµειβόµενη 
γονική άδεια, το πρόγραµµα φροντίδας των 
αναπήρων, η µεταρρύθµιση της δευτερο-
βάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η 
βελτίωση των αποδοχών των χαµηλόµισθων 
εργαζοµένων (µε ωφεληµένες σε µεγάλο βαθ-
µό τις γυναίκες), η κατάργηση πάνω από 80 
µορφών διακρίσεων εις βάρος των ζευγαριών 
ίδιου φύλου, η συγνώµη στην “Κλεµµένη Γε-
νιά, η σύσταση Βασιλικής Επιτροπής για τη 
διερεύνηση των περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, η διαχείριση των υδά-
των του ποταµού Murray, η χρηµατοδότηση 
των νοσοκοµείων και η βελτίωση των σχέσε-
ων µε την Κίνα και την Ινδία.
Όσο για τις αποτυχίες των κυβερνήσεων 
Ραντ και Γκίλαρντ, αυτές, λέει η έµπειρη πο-
λιτικός επιστήµων, σχετίζονται µε τα συνήθη 
διλήµµατα που αντιµετωπίζουν οι σοσιαλδη-
µοκρατικές κυβερνήσεις που προσπαθούν 
να διαχειριστούν καπιταλιστικές οικονοµίες. 
Και οι δύο κυβερνήσεις αγωνίστηκαν ενάντια 
στην αντίθεση των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
στον φόρο του άνθρακα ακριβώς όπως Ben 
Chifley είχε αγωνιστεί εναντίον της εξουσίας 
των τραπεζών και ο Gough Whitlam εναντίον 
της εξουσίας των πολυεθνικών.

...και οι κακές στιγμές των Εργατικών
Έτσι, οι συµβάσεις παραχώρησης που έκα-
νε η κυβέρνηση Γκίλαρντ στην εξορυκτική 
βιοµηχανία είχαν καταστροφικές συνέπειες 
για τα δηµόσια έσοδα. Και οι δύο κυβερνή-
σεις δέχτηκαν επιθέσεις από τον πανίσχυρο 
µεγιστάνα των µέσων ενηµέρωσης, αν και η 
εφηµερίδα The Australian ήταν αρχικά φιλικά 
διακείµενη προς τον Κέβιν Ραντ. Και οι δύο, 
επίσης, αγωνίστηκαν να µετριάσουν τον αντί-
κτυπο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 
στην οικονοµία.
Ωστόσο, αποδείχθηκε δύσκολο να εξηγήσουν 
την ανάγκη για ελλείµµατα, έστω κι αν ήταν 
ιδιαίτερα χαµηλά για τα διεθνή επίπεδα, στο 
αυστραλιανό εκλογικό σώµα. Ο µέσος ψηφο-
φόρος ήταν δύσκολο να καταπιεί αυτό το χάπι 
καθώς ήδη από την εποχή του Bob Hawke και 
του Paul Keating η αντίληψη που είχε παγιω-
θεί ήταν ότι το δηµόσιο χρέος είναι καταστρο-
φικό για την οικονοµία ενώ οι κυβερνήσεις 
θα έπρεπε να παρεµβαίνουν ελάχιστα στην 
οικονοµία αφήνοντας όσο το δυνατόν µεγα-
λύτερη ελευθερία στις αγορές. Αναµφισβήτη-
τα, ο οικονοµικός ορθολογισµός του Hawke 
και του Keating είχαν ήδη υπονοµεύσει µια 
βασική αρχή των σοσιαλδηµοκρατικών κυ-
βερνήσεων και συγκεκριµένα, το ρόλο τους 
στην αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών της 
αγοράς.
Παρ ‘όλα αυτά, παρά τα προβλήµατα στα 
οποία συνετέλεσε και η φτωχή επικοινωνιακή 
ικανότητα του Wayne Swan, οι κυβερνήσεις 
Ραντ και Γκίλαρντ έχουν αφήσει την οικονο-
µία της Αυστραλίας σε σχετικά καλή κατά-
σταση σε σύγκριση µε τα περισσότερα άλλες 
δυτικές οικονοµίες. Σε αυτό συµφωνούν τα 
στοιχεία του ∆ΝΤ, τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και 
η πολύ καλή πιστοληπτική κατάσταση της Αυ-
στραλίας (ΑΑΑ).
Οι περικοπές στον προϋπολογισµό, που ει-
σήγαγε η κυβέρνηση Γκίλαρντ ήταν σχετικά 
ήπιοι σε σύγκριση µε τα σκληρά µέτρα λιτό-
τητας που εφαρµόστηκαν σε µεγάλο µέρος του 
δυτικού κόσµου . Ωστόσο, ορισµένες οµάδες, 
όπως οι µονογονεϊκές οικογένειες βρέθηκαν 
σε µειονεκτική θέση.
Τα παραπάνω δεν σηµαίνουν ότι οι κυβερνή-
σεις Ραντ και Γκίλαρντ δεν έκαναν σηµαντι-

κά λάθη. Παρά την προσπάθεια του Ραντ, το 
πακέτο κινήτρων της κυβέρνησης του, απέτυ-
χε να φέρει θεµιτά αποτελέσµατα για όσους 
εργάστηκαν στην ανακαίνιση των αιθουσών 
διδασκαλίας ή στην προσπάθεια εξοικονόµη-
σης ενέργειας µε τη µόνωση των ιδιωτικών 
κατοικιών. Το υπερβολικό κόστος και κάποιοι 
τραγικοί θάνατοι επισκίασαν το γεγονός ότι 
χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν εργασία σε µια 
εποχή οικονοµικής κρίσης. 
Η κα Johnson αναφέρει επίσης ότι οι δυσαρε-
στηµένοι από τις επιδόσεις της κας Γκίλαρντ 
υποστηρικτές του Κέβιν Ραντ θα έπρεπε να 
έχουν κοµµατική πειθαρχία και να εκφρά-
σουν τις επικρίσεις τους κεκλεισµένων των 
θυρών. Αντ ‘αυτού, υπονόµευσαν σοβαρά 
την προσπάθεια της πρωθυπουργού που τότε 
ετοιµαζόταν για την προεκλογική αναµέτρηση 

του 2013.
Η Carol Johnson καταλήγει λέγοντας πως οι 
υποστηρικτές του Συνασπισµού θα θυµούνται 
την κυβέρνηση Γκίλαρντ µέσα από το πρίσµα 
του χρέους και της δυσλειτουργικής κυβέρνη-
σης. Κι αυτό παρά την παραδοχή τους, ότι η 
επιστροφή σε πλεονασµατικό προϋπολογισµό 
δεν θα είναι εύκολη υπόθεση σε µια εποχή 
µείωσης των εσόδων του κράτους. Αντίθετα, 
οι πιστοί Εργατικοί θα θυµούνται τις κυβερ-
νήσεις Ραντ και Γκίλαρντ γιατί προσπάθησαν 
να ανταποκριθούν στις σηµαντικότερες προ-
κλήσεις του 21ου αιώνα. Ωστόσο, ήταν επί-
σης από εκείνες τις κυβερνήσεις που έσπειραν 
τους σπόρους της ίδιας τους της καταστροφής. 
Τώρα θα περιµένουµε να δούµε πόσο επιτυ-
χής είναι η διακυβέρνηση του κ. Άµποτ σε 
τόσο δύσκολες στιγµές.

H κληρονομιά 
των Εργατικών


