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Η Ένωση Ναυτεργατών απορρίπτει έκθε-
ση των εταιρειών εκµετάλλευσης πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, που συνοψίζει 
τις ανησυχίες του κλάδου για την αρνητική 
επίδραση των υψηλών µισθών των εργαζο-
µένων στην ανταγωνιστικότητα.
Η Ένωση έχει κατηγορήσει τους εργοδότες 
ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια και υπερε-
κτιµούν τον αντίκτυπο της αύξησης των 
µισθών στη βιωσιµότητα των ναυτιλιακών 
εταιρειών που στήνουν τις πλατφόρµες πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, τοποθετούν 
τους αγωγούς µεταφοράς ή κάνουν υπο-
βρύχιες έρευνες.
Οι ναυτεργάτες δεν έµειναν µε σταυρω-
µένα χέρια αλλά ανέθεσαν στην εταιρεία 
BIS Shrapnel, να εξετάσει την έκθεση της 
Deloitte Access Economics που είχαν πα-
ραγγείλει οι εργοδότες τους. 

Η έκθεση της Deloitte κατέληγε στο συµπέ-
ρασµα ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων 
έχει πέσει και οι έντονες αυξήσεις των µι-
σθών θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα 
τους. 
Σύµφωνα µε αυτή την έκθεση, κατά τα τε-
λευταία πέντε χρόνια, οι µισθοί και τα συ-
νολικά έξοδα διπλασιάστηκαν ενώ τα έσο-
δα αυξήθηκαν κατά 50% µόνο. Αλλά BIS 
Shrapnel λέει ότι η έκθεση της Deloitte 
ήταν ατελής επειδή ρωτήθηκαν µόνο πέντε 
από τους 19 διαχειριστές των σκαφών που 
τροφοδοτούν τις πλατφόρµες και εγκαθι-
στούν τους θαλάσσιους αγωγούς.
Μάλιστα η εξέταση των ετήσιων εκθέσεων 
των επενδυτών έδειξε αύξηση των εσόδων 
κατά 200% από το 2007 έως το 2012 σε 
σύγκριση µε την αύξηση των µισθών κατά 
50%, διαψεύδοντας τον ισχυρισµό ότι η 

αύξηση των µισθών είναι µεγαλύτερη από 
την αύξηση των εσόδων. Ο γραµµατέας της 
Ναυτικής Ένωσης της Αυστραλίας (MUA), 
Paddy Crumlin, κατηγορεί την Deloitte για 
διαστρέβλωση των στοιχείων µε στόχο την 
ενίσχυση των θέσεων των εταιρειών στις 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Η µάχη των εκθέσεων έρχεται σε µια πε-
ρίοδο που το σωµατείο διαπραγµατεύεται 
τους µισθούς για λογαριασµό των περίπου 
1.000 εργαζοµένων (από µάγειρες µέχρι 
ναυτικούς), στην υπεράκτια βιοµηχανία πε-
τρελαίου και αερίου και πιέζει για 6% ετή-
σια αύξηση µισθού για τρία χρόνια. 
Από τη µεριά της η βιοµηχανία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, λέει ότι οι µισθοί απο-
τελούν σηµαντικό παράγοντα του κόστους 
και µια τέτοια αύξηση µισθών δεν θα µπο-
ρέσει να την αντέξει ο κλάδος
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Ο πόλεµος τιµών µεταξύ των µεγάλων 
σούπερ µάρκετ έχει αναγκάσει τους 
αγρότες από τέσσερις Πολιτείες να ενώ-
σουν τις δυνάµεις τους και να διεκδική-
σουν τη δηµιουργία ενός δεσµευτικού 
κώδικα δεοντολογίας που δεν θα επιτρέ-
πει να πωλούνται τα προϊόντα τους κάτω 
του κόστους παραγωγής.
Ενώσεις αγροτών από τη Νέα Νότια Ου-
αλία, τη Βικτόρια, τη ∆υτική Αυστραλία 
και το Κουίνσλαντ έχουν ήδη συστήσει 
µια επιτροπή που στόχο έχει να προω-
θήσει το θέµα της δηµιουργίας κώδικα 
δεοντολογίας. Η Αυστραλιανή Επιτρο-
πή Ανταγωνισµού και Καταναλωτών 
(ACCC), ερευνά αυτή την περίοδο, τους 
ισχυρισµούς των αγροτών, που κατηγο-
ρούν τα σούπερ µάρκετ για µονοπωλια-
κές πρακτικές αλλά δεν έχει αποφασίσει 
ακόµη εάν θα πάρει κάποια µέτρα.
Ο καλλιεργητής, Peter Darley που εί-
ναι µέλος της επιτροπής των αγροτών 
λέει ότι Coles και Woolworths έχουν το 
µονοπώλιο στην αγορά µε αποτέλεσµα 
πολλοί παραγωγοί να είναι έρµαια των 
αποφάσεων και των “εκβιασµών” των 
δύο αλυσίδων. “Κανείς δεν λαµβάνει 
υπόψη του τον αγρότη. Ο αγρότης ρι-
σκάρει, παράγει όλα τα προϊόντα που 
βάζουµε στο τραπέζι µας καθηµερινά και 
ελπίζει να πάρει µια δίκαιη τιµή για το 
κόστος παραγωγής τους. Το ένα δολάριο 
το λίτρο για το γάλα, είχε τεράστιο αντί-
κτυπο στη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. Είναι κάτω από το κόστος 
παραγωγής. ∆εν µπορεί να τα βγάλει 
πέρα ο παραγωγός µε αυτές τις τιµές”, 
λέει ο κ. Darley και τονίζει ότι ο κώδικας 
δεοντολογίας πρέπει να ισχύει για όλους 
τους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα εφο-
διασµού: “οι έµποροι λιανικής πώλησης 
θα πρέπει να εφαρµόσουν τον κώδικα. 
Τα σούπερ µάρκετ, φυσικά, θα ασκή-
σουν πιέσεις και υποθέτω ότι θα προ-
σπαθήσουν να µας αποτρέψουν αυτή την 
εβδοµάδα”.

Οµάδα αστυνοµικών έσπασε το πόδι µιας 
φοιτήτριας της σχολής καλών τεχνών όταν 
πιάστηκε χωρίς εισιτήριο τρένου, λέγοντας 
της κι από πάνω, ότι “δεν µας νοιάζει αν 
αυτό που κάνουµε είναι νόµιµο”.
Η Rachel Gardner έχει µηνύσει την αστυ-
νοµία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ισχυ-
ριζόµενη ότι δέχθηκε επίθεση από τους 
αστυνοµικούς που την έριξαν κάτω, της 
πέρασαν χειροπέδες, την βάρεσαν πάνω 
σε ένα φράχτη και στη συνέχεια αφού την 
φόρτωσαν σε κλούβα την εγκατέλειψαν σε 
ένα κοντινό σταθµό του τρένου χωρίς να 

τις απαγγείλουν κατηγορίες.
Η Αστυνοµία αρνήθηκε αρχικά ότι κά-
ποιος από την οµάδα λάκτισε την κοπέλα, 
αλλά τελικά αποφάσισε να τροποποιήσει 
την υπεράσπιση των υπαίτιων όταν τη ∆ευ-
τέρα η υπεράσπιση της Rachel Gardner, 
προσκόµισε βίντεο από κλειστό κύκλωµα 
τηλεόρασης του σταθµού της Cronulla, στο 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Σίδνεϊ που 
επιβεβαίωνε όσα είχε καταγγείλει.
Η κ. Gardner, ήταν στο σταθµό µε δύο φί-
λους της που έκαναν τουρισµό στο Σίδνεϊ, 
όταν λίγο πριν τα µεσάνυχτα τους πλησία-

σαν αστυνοµικοί και του βρήκαν να ταξι-
δέυουν χωρίς εισιτήρια. Ακολούθησε φι-
λονικία, καθώς οι τουρίστες δεν είχαν µαζί 
τους κάποιο έγγραφο που να δηλώνει την 
ταυτότητα τους. Η κ. Gardner υποστηρίζει 
ότι όταν διαµαρτυρήθηκε ένας αξιωµατι-
κός της αστυνοµίας, ο Craig Sands, την έρι-
ξε κάτω και κλώτσησε και τα δύο πόδια της 
µε αποτέλεσµα να της σπάσει το δεξί της 
πόδι. Στη συνέχεια έβαλε έναν άλλο αστυ-
νοµικό να καθίσει πάνω της ενώ εκείνη 
ήταν ξαπλωµένη µπρούµυτα στο έδαφος 
µε τις χειροπέδες. Όταν αντιτάχθηκε σε 

αυτό που πίστευε ότι ήταν µια παράνοµη 
σύλληψη, ένας αξιωµατικός είπε ότι “δεν 
µε νοιάζει αν είναι νόµιµη ή παράνοµη”.
Η κα Gardner λέει επίσης ότι αντί να την 
οδηγήσουν στο αστυνοµικό τµήµα, την 
πήγαν µε την κλούβα µέχρι το σιδηροδρο-
µικό σταθµό του Sutherland και παρόλο 
που ήταν σοβαρά τραυµατισµένη την πα-
ράτησαν στο δρόµο. Η παθούσα επιδιώκει 
αποζηµίωση ύψους 750.000 δολάρια για 
τους τραυµατισµούς, καθώς και την ταπεί-
νωση, την ντροπή και την ψυχική οδύνη, 
που της προκάλεσε η επίθεση.

Αστυνομικοί έσπασαν το πόδι φοιτήτριας για ένα εισιτήριο
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