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Ακόμη πιο αυστηρά μέτρα 
για την παράτυπη μετανάστευση
Σ τους αιτούντες άσυλο που 

οδηγούνται στη Νήσο Μάνους 
και στο Ναούρου µετά την 
απόπειρά τους να φθάσουν 

διά θαλάσσης στην Αυστραλία θα 
απαγορεύεται διά παντός να υποβά-
λουν αίτηση για να τους χορηγηθεί 
άδεια παραµονής στη χώρα, προ-
βλέπει νέο νοµοσχέδιο. Ο πρωθυ-
πουργός της Αυστραλίας Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ διεµήνυσε ότι η κυβέρ-
νησή του θα επιδιώξει να τροποποι-
ήσει τον Νόµο περί Μετανάστευσης 
(1958) ώστε να αποτρέπεται σε πα-
ράτυπους µετανάστες που προσπα-
θούν να φθάσουν διά θαλάσσης 
στην Αυστραλία και µεταφέρονται σε 
κέντρα υποδοχής σε άλλες χώρες να 
υποβάλουν αίτηση για να τους δίνε-
ται βίζα, ακόµη και αν θεωρούνται 
πρόσφυγες. «Ο νόµος θα ισχύει για 
όλους όσοι έχουν µεταφερθεί σε κέ-
ντρα υποδοχής σε χώρες της περι-
οχής από την 19η Ιουλίου 2013», 
διευκρίνισε ο Τέρνµπουλ. Η σηµερι-
νή πολιτική, να στέλνονται οι αιτού-
ντες άσυλο που µπαίνουν στα χωρι-
κά ύδατα της Αυστραλίας σε χώρες 
όπως η Παπούα Νέα Γουινέα και 
το Ναούρου, όπου καθορίζεται αν 
έχουν δικαίωµα διεθνούς προστασί-
ας, έχει την υποστήριξη και των δύο 
µεγάλων κοµµάτων στο κοινοβούλιο 
της Αυστραλίας. Ήταν την 29η Ιουλί-

ου 2013 που ο τότε πρωθυπουργός 
των Εργατικών Κέβιν Ραντ είχε δια-
κηρύξει πως δεν επρόκειτο να δοθεί 
άδεια παραµονής στην Αυστραλία σε 
κανέναν παράτυπο µετανάστη που 
αποπειράται να φθάσει στη χώρα διά 
θαλάσσης. Ο υπουργός Μετανάστευ-
σης Πίτερ Ντάτον διευκρίνισε ότι η 
νέα πολιτική δεν θα εφαρµοστεί για 
όσους ήταν κάτω των 18 ετών όταν 
µεταφέρθηκαν είτε στη Νήσο Μά-
νους, είτε στο Ναούρου, είτε σε κά-

ποια άλλη χώρα της περιοχής όπου 
είναι εγκατεστηµένα κέντρα πρώτης 
υποδοχής. Έως και 3.000 άνθρωποι 
που βρίσκονται στη Νήσο Μάνους, 
στο Ναούρου ή νοσηλεύονται στην 
Αυστραλία µπορεί να επηρεαστούν 
από αυτό το σχέδιο νόµου. Ο Ντέ-
ιβιντ Μαν, δικηγόρος ο οποίος εί-
ναι γνωστός διότι υπερασπίζεται 
πρόσφυγες, δήλωσε ότι η Αυστρα-
λία οφείλει να κάνει περισσότερα 
για να προσφέρει προστασία σε αν-

θρώπους που έχουν αναγκαστεί να 

εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και 

έθεσε το ερώτηµα γιατί η κυβέρνηση 

λαµβάνει ακόµη πιο σκληρά µέτρα.

«Είναι θεµελιώδες η Αυστραλία να 

εντείνει την προσπάθειά της (και) να 

κάνει µια πολύ µεγαλύτερη συµβο-

λή µπροστά σε αυτή την παγκόσµια 

κρίση», τόνισε. «Ο τρόπος για να γί-

νει αυτό δεν είναι να προτείνονται 

περαιτέρω µέτρα τα οποία αφορούν 

µάλλον την προστασία των συνό-

ρων, παρά την προστασία των αν-

θρώπων», συµπλήρωσε ο Μαν.

Το νοµοσχέδιο αναµένεται να κατα-

τεθεί στο κοινοβούλιο την επόµενη 

εβδοµάδα. Σύµφωνα µε τον Τέρ-

νµπουλ, το νέο σχέδιο νόµου έχει 

στόχο να σταλεί ένα µήνυµα στους 

διακινητές ανθρώπων.  Ο πρωθυ-

πουργός της Αυστραλίας επισήµανε 

ότι δεν έχει υπάρξει ούτε µία επιτυ-

χηµένη προσπάθεια διακινητών να 

µεταφέρουν παράτυπους µετανάστες 

επί 800 ηµέρες και πλέον και συ-

µπλήρωσε: «εάν αυτό που επιδιώ-

κουν είναι να φέρουν ανθρώπους 

στην Αυστραλία, οι άνθρωποι αυτοί 

δεν θα εγκατασταθούν ποτέ σε τούτη 

τη χώρα».

Η Μαρία Κατσώνη ανάµεσα στις «100 γυναίκες µε τη µεγαλύτερη επιρροή»
Αναδείχθηκε για την προσφορά της στην προώθηση της διαφορετικότητας στην Αυστραλία
Για την επί σειρά ετών ακτι-
βίστρια σε θέµατα σεξουα-
λικού προσανατολισµού και 
ψυχικής υγείας, Μαρία Κα-
τσώνη, η αναγνώριση της 
προσφοράς της σε εθνικό 
επίπεδο ήταν ζήτηµα χρόνου. 
Η βράβευσή της ήρθε µε τη 
συµµετοχή στη λίστα «100 
γυναίκες επιρροής» που πα-
ρουσιάζει ετησίως η εφηµε-
ρίδα «Australian Financial 
Review», µε την υποστήριξη 
της τράπεζας Westbank και 
άλλων ιδιωτικών εταίρων 
και οργανισµών, µε στόχο να 
αναδείξουν τις ικανότητες και 
τη συνεισφορά γυναικών της 
Αυστραλίας. Από τον χώρο 
των τεχνών και της επιχει-
ρηµατικής καινοτοµίας έως 
και τη διαµόρφωση δηµόσι-
ας πολιτικής και τον αγώνα 
ενάντια στην ανισότητα και 
τις δοµές συστηµικής αδικί-
ας, τα βραβεία καλύπτουν µια 
ευρεία γκάµα τοµέων όπου 
οι γυναίκες ξεχωρίζουν για 

το θετικό αντίκτυπο που επι-
φέρουν. Μεταξύ αυτών και η 
«αντισυµβατική» Μαρία Κα-
τσώνη, γνωστή για το θάρρος 
της να µοιράζεται δηµόσια 
τις προκλήσεις που αντιµε-
τώπισε ως οµοφυλόφιλη και 
πάσχουσα από κατάθλιψη. 
Ξεκινώντας την καριέρα της 
ως θεατρική παραγωγός, η 
Μαρία εργάστηκε αργότερα 
σε υπηρεσίες της πολιτειακής 
κυβέρνησης στους τοµείς των 
τεχνών, του εµπορίου και της 
κοινωνικής πολιτικής, ενώ 
σήµερα διατηρεί το ρόλο της 
διευθύντριας του τµήµατος 
οικογενειακής βίας και εκσυγ-
χρονισµού υπηρεσιών στο 
γραφείο του πρωθυπουργού. 
Πρόκειται, µάλιστα, για τη 
µοναδική δηµόσια υπάλληλο 
σε τόσο υψηλόβαθµη θέση, 
που έχει µιλήσει ανοιχτά για 
την ιδιότητά της ως οµοφυ-
λόφιλης και για το παρελθόν 
της ως καταθλιπτικής. Με-
γαλωµένη σε παραδοσιακή 

ελληνική οικογένεια, ήρθε 
αντιµέτωπη µε τον πατέρα 
της όταν για πρώτη φορά του 
µίλησε για την σεξουαλικό-
τητά της. Η αδυναµία του να 
αποδεχθεί τις προτιµήσεις 
της κόρης του και η απόλυτη 
στάση του, υπήρξαν αφορµή 
για τη ρήξη στις µεταξύ τους 
σχέσεις που διήρκησε έως το 
τέλος της ζωής του. Παράλ-
ληλα, η εσωτερική διαµάχη 
της Μαρίας κλόνισε σοβα-
ρά την ψυχική της υγεία σε 
σηµείο που το 2008 εισή-
χθη σε ψυχιατρική κλινική. 
Η αποκατάστασή της υγείας 
της, όχι µόνο επέστρεψε στα 
εργασιακά της καθήκοντα, 
αλλά αποφάσισε να καταγρά-
ψει την ιστορία της, µε την 
ελπίδα να βοηθήσει άλλους 
ανθρώπους µε παρόµοιες δυ-
σκολίες να ανακάµψουν. Ως 
αποτέλεσµα, το βιβλίο της «Η 
καλή Ελληνοπούλα» («The 
good Greek girl») εκδόθηκε 
τον περασµένο χρόνο. Από 

τότε η Μαρία χρησιµοποιεί 
την προσωπική της εµπει-
ρία για να φέρει το θέµα της 
κατάθλιψης και της ψυχικής 
υγείας, γενικότερα, στην κο-
ρυφή των προτεραιοτήτων 
σε χώρους εργασίας, ενώ 
παράλληλα είναι πρέσβειρα 
του οργανισµού Beyond Blue 
και ιδρυτικό µέλος του Open 
Minds. Ανάµεσα στις γυναί-
κες που συµπεριελήφθηκαν 
στη λίστα για την προσφο-

ρά τους στην προώθηση της 
διαφορετικότητας, βρίσκο-
νται -µεταξύ άλλων- η Kristy 
Masella, διακεκριµένη για τη 
δράση της σε θέµατα δικαιο-
σύνης και εργασίας για τους 
Αβορίγινες, και η Elizabeth 
Shaw, η νεότερη πρόεδρος 
του τµήµατος για τις γυναίκες 
των Ηνωµένων Εθνών στην 
Αυστραλία. 
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