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Ο Συνδυασμός μας έχει 

ΟΡΑΜΑ και ΘΕΛΗΣΗ
Υποψήφιοι

Η Αυστραλία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις διαμαρτυρίες 
των γειτονικών κρατών για τις υποθέσεις κατασκοπίας. Αυτή τη 
φορά, είναι το Ανατολικό Τιμόρ που κατηγορεί την Αυστραλία για 
υποκλοπές στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου με στόχο 
το εμπορικό όφελος. Αν οι κατηγορίες αποδειχτούν βάσιμες, θα 
μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση μια δυνητικά επικερ-
δή συμφωνία που θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στην 
Αυστραλία.

Ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης του Ανατολικού Τιμόρ, 
δήλωσε ότι οι Αυστραλιανές Μυστικές Υπηρεσίες Πληροφοριών 
κατέγραφαν κρυφά υπουργούς και αξιωματούχους του Τιμόρ, 
στο Ντίλι το 2004. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτοί 
οι ισχυρισμοί, αλλά ο Αγκιό Περέιρα που θα είναι πιθανότατα ο 
επόμενος πρωθυπουργός του Ανατολικού Τιμόρ καταγγέλλει εκ 
νέου την αυστραλιανή κυβέρνηση.

Το 2006, η τότε κυβέρνηση Χάουαρντ υπέγραψε Συνθήκη 
με το Ανατολικό Τιμόρ, σύμφωνα με την οποία οι δύο χώρες 
μοιράστηκαν 50-50, τα περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
έσοδα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου στην περι-

οχή. Τώρα το Τιμόρ αμφισβητήσει τη συνθήκη, εν μέρει λόγω 
της κατασκοπείας.

Ο κ. Περέιρα υποστηρίξει ότι οι υποκλοπές που πραγματοποι-
ήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συνθή-
κη CMATS, έδωσαν στην Αυστραλία ένα τεράστιο πλεονέκτημα. 
“Είναι περισσότερο κι από άδικο, φέρνει σε μειονεκτική θέση της 
μία πλευρά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση της 
Βιέννης. Υποτίθεται ότι η Αυστραλία θα διαπραγματευόταν με 
καλή πίστη. Η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών στην 
Αυστραλία είναι ένα έγκλημα”, είπε ο κ. Περέιρα που αρνήθηκε 
να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών του και δή-
λωσε ότι το Ανατολικό Τιμόρ έχει αποφασίσει να παραπέμψει την 
υπόθεση σε ειδική επιτροπή διαιτησίας στη Χάγη τον Δεκέμβριο.

Ένας δικηγόρος που εργάζεται στην υπόθεση, δήλωσε ότι οι 
προκαταρκτικές ακροάσεις θα αρχίσουν πριν από το μόνιμο δι-
αιτητικό δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα. Τα σχόλια του κ. Πε-
ρέιρα έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή για την Αυστραλία καθώς 
οι τελευταίες αποκαλύψεις συνεχίζουν να ρίχνουν τη σκιά τους 
και στη σχέση της χώρας με την Ινδονησία.

Και το Ανατολικό Τιμόρ κατηγορεί 
την Αυστραλία για κατασκοπεία

Δεν πέφτουν οι υπογραφές στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Αυ-
στραλία για το θέμα έκδοσης τουριστικής βίζας με δικαίωμα εργασίας. 
Η Αυστραλία έχει υπογράψει ανάλογες συμφωνίες με δεκάδες χώρες, 
και την Κύπρο, αλλά με την Ελλάδα η υπόθεση έχει «κολλήσει» παρά 
τις πιέσεις της ομογένειας και τις διαβεβαιώσεις των δύο πλευρών, 
εδώ και καιρό ότι είναι έτοιμες για την υπογραφή της.

Η συγκεκριμένη βίζα χορηγείται για 12 μήνες και οι ενδιαφερόμενοι 
στο διάστημα αυτό έχουν δικαίωμα εργασίας και φοίτησης. Ωστόσο, η 
Γενική Συνομοσπονδία Εργατικών Συνδικάτων Αυστραλίας (ACTU) 
κάλεσε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις βίζες με δικαίωμα εργασί-
ας λόγω του υψηλού ποσοστού ανεργίας στις τάξεις της νεολαίας.

Η πρόεδρος του ACTU Τζεντ Κέρνι, καλεί την κυβέρνηση να αναθε-
ωρήσει τη συγκεκριμένη πολιτική, σημειώνοντας ότι το ποσοστό ανερ-
γίας στις τάξεις των νέων έως 19 ετών έχει ανέλθει στο 25%.

Σύμφωνα με τον Δρ. Μπομπ Μπίρελ, που ασχολείται με δημογρα-
φικά θέματα στο πανεπιστήμο Μόνας της Μελβούρνης, τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται αύξηση 30% στις αφίξεις νέων από το εξωτερι-
κό. «Πρόκειται για νέα άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών που έρχονται με 
τουριστική βίζα κι έχουν τη δυνατότητα να μείνουν δώδεκα μήνες στη 
χώρα και να εργαστούν παράλληλα» λέει ο Δρ. Μπίρελ, προσθέτοντας 
πως οι νέοι αυτοί «παίρνουν τις δουλειές Αυστραλών νέων». Ο ίδιος 
λέει πως το ποσοστό των Αυστραλών νέων που επισκέπτονται άλλες 
χώρες με ανάλογες βίζες είναι ελάχιστο.

Ο Δρ. Μπίρελ υποστηρίζει πως η Αυστραλία δεν πρέπει να υπογρά-
ψει ανάλογες συμφωνίες με άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα 
όπου το ποσοστό ανεργίας στις τάξεις των νέων ξεπερνά το 50%.

Σύμφωνα όμως με τον Τζούλιαν Λέτζερ, γενικό διευθυντή του YHA 
(επιχείρηση Youth Hostel στη χώρα), μελέτες έχουν δείξει πως οι νέοι 
που έρχονται στην Αυστραλία ως τουρίστες με δικαίωμα εργασίας 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. «Σε κάθε εκατό αφίξεις δημιουρ-
γούνται έξι νέες θέσεις εργασίας καθώς τα άτομα αυτά ξοδεύουν χρή-
ματα σε αγαθά και υπηρεσίες» λέει ο κ. Λέτζερ. Ο ίδιος πρόσθεσε πως 
ο αριθμός των Αυστραλών νέων που πάνε σε χώρες του εξωτερικού 
για να εργαστούν είναι μικρός γιατί πολλοί Αυστραλοί έχουν διπλή υπη-
κοότητα κι έτσι πάνε στη χώρα της καταγωγής των γονιών τους «ως 
υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας και όχι ως Αυστραλοί».

Για την ώρα η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί στο επίμαχο θέμα. 

Αμφίβολη η διακρατική συμφωνία 
Ελλάδας-Αυστραλία για τουριστική 
βίζα με δικαίωμα εργασίας


