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∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: 

Ο Συνασπισµός ανακτά έδαφος
Καθώς πλησιάζει η δεύτερη επέτειος της αντικατάστασης του Tony Abbott 
από τον Malcolm Turnbull στη θέση του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση 
Turnbull κερδίζει έδαφος δηµοσκοπικά, ωστόσο η κοινή γνώµη εξακολου-
θεί να παραµένει υπέρ του Εργατικού Κόµµατος.
Σε ερωτήσεις επιλογής µεταξύ των δύο κοµµάτων, ο Συνασπισµός ανέβασε 
την αποδοχή του στο 47% έναντι 53% του Εργατικού Κόµµατος, στην πιο 
πρόσφατη δηµοσκόπηση που οργάνωσε η εφηµερίδα The Australian, πο-
σοστά που έρχονται να συγκριθούν µε το 46% και 54% που είχαν σηµειώ-
σει τα δύο κόµµατα στην αµέσως προηγούµενη δηµοσκόπηση.
Ο κ. Turnbull αµφισβήτησε και, εντέλει, αντικατέστησε τον κ. Abbott ως 
ηγέτη του κόµµατος τον Σεπτέµβριο του 2015, στηριζόµενος, εν µέρει, και 
στην απώλεια της πρωτιάς του κόµµατος του κ. Abbott σε 30 συνεχόµενες 
δηµοσκοπήσεις.
Αυτή η δηµοσκόπηση είναι η 19η στη σειρά όπου οι Εργατικοί έρχονται 
µπροστά από την κυβέρνηση, ανέφερε η εφηµερίδα.
Ωστόσο, παρά την έλλειψη δηµoτικότητας της κυβέρνησής του, ο πρωθυ-
πουργός Malcolm Turnbull γενικά παραµένει ο προτιµώµενος Αυστραλός 
πολιτικός ηγέτης µε ποσοστό 46%, έναντι 29% που συγκεντρώνει ο ηγέτης 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Bill Shorten.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήµατα στυτικής δυσλειτουργίας 
και πρόωρης εκσπερµάτισης.

Mπορούµε να σας βοηθήσουµε 
µε µόνο 7 δολλάρια.

Για δωρεάν δείγµα 
τηλεφωνήστε 0421 571 618

Οι Εργατικοί αντιμετωπίζουν 
τον ρατσισμό γιορτάζοντας 
τη διαφορετικότητα και 
την πολυπολιτισμικότητα
ΟAnthony Albanese ενώνει πλέον τις δυνάµεις του µε τους υποψηφίους 

των Εργατικών για το Marrickville και το Ashfield Ward, τον  Sam 
Iskandar και τον Mark Drury αντίστοιχα, στην έναρξη της καµπάνιας 
του κόµµατος υπέρ µιας πολιτικής της πολυπολιτισµικότητας, ενόψει 

των δηµοτικών εκλογών για το Inner West Council.
Οι Εργατικοί γιορτάζουν τη διαφορετικότητα ως θεµελιώδες συστατικό του 
κοινωνικού ιστού του Inner West.
Η συνεργασία µε οργανώσεις των εθνοτικών κοινοτήτων δεν συνιστά µόνο 
το κλειδί για την αντιµετώπιση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας, αλλά 
είναι επίσης και ένας πολύ καλός τρόπος για να γίνει η κοινότητά µας ισχυ-
ρότερη και πιο ανθεκτική.
Η ψήφος υπέρ των Εργατικών στις δηµοτικές εκλογές στις 9 Σεπτεµβρίου θα 
δώσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Inner West ηγετικό ρόλο στη Νέα Νότια 
Ουαλία όσον αφορά την προάσπιση και την ενσωµάτωση πολιτισµικά και 
γλωσσικά διαφορετικών κοινοτήτων.

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι των Εργατικών πρόκειται να:
1.  Οργανώσουν το µεγαλύτερο έως τώρα Lunar Festival για το Νέο Έτος 

στο Inner West, ώστε να γιορτάσουµε  τις κινεζικές και βιετναµέζικες 
κοινότητές µας.

2.  Θεσπίσουν ένα Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Inner 
West που θα απευθύνεται, για τη συµµετοχή τους, σε ντόπιους κατοί-
κους, κοινοτικές οµάδες και σχολεία.

3.  Συγκροτήσουν µια Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική Επιτροπή και µια 
Οµάδα Αναφοράς για τις ∆ιαθρησκειακές Σχέσεις µε γνωµοδοτικό ρόλο 
κατά τη λήψη αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

4.  Θεσπίσουν ηµέρες που θα αποκαλούνται «Civic Receptions» και θα εί-
ναι επισήµως ηµέρες εορτασµού των εθνικών επετείων των επιµέρους 
κοινοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων της κινεζικής, της βιετναµέζικης, 
της ελληνικής, της πορτογαλικής, της ιταλικής και της λιβανέζικης κοι-
νότητας.

5.  ∆ιασφαλίσουν ότι σηµαντικές πληροφορίες που εκδίδει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θα είναι διαθέσιµες και εύκολα προσβάσιµες στις γλώσσες 
των εθνοτικών κοινοτήτων.

6.  ∆ιορίσουν έναν αξιωµατούχο µε εξειδίκευση στην πολυπολιτισµική 
ανάπτυξη µε αποστολή να υποστηρίζει τις τοπικές οργανώσεις.

Anthony Albanese, Βουλευτής για το Grayndler:
«Ζούµε σε µία από τις πιο πολυπολιτισµικές και αρµονικές κοινότητες της 
Αυστραλίας και η ποικιλοµορφία µας είναι µια δύναµη που λειτουργεί ως 
παράδειγµα για το υπόλοιπο έθνος.
»Χαίροµαι που η οµάδα των Εργατικών για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Inner 
West έχει συγκεκριµένες ιδέες για να αξιοποιήσει αυτή τη δύναµη µε τρόπους 
που θα προωθήσουν όχι µόνο την ενσωµάτωση αλλά και την οικονοµική 
δραστηριότητα του Inner West».

Sam Iskandar, υποψήφιος για το Marrickville Ward:
«Το Marrickville είναι η καρδιά και η ψυχή του πολυπολιτισµικού Σίδνεϊ και 
θέλω οι εθνοτικές κοινότητες να γνωρίζουν ότι θα διασφαλίσουµε πως το νέο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο θα εργάζεται γι’ αυτές και θα βρίσκεται στο πλευρό τους.
»Παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις γλώσσες των κοινοτή-
των, διορίζοντας έναν υπεύθυνο πολυπολιτισµικής ανάπτυξης και φέρνοντας 
τους ηγέτες των κοινοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα δώσουµε 
στις εθνοτικές κοινότητες µια πραγµατική φωνή στο νέο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο».

Mark Drury, υποψήφιος για το Ashfield Ward:
«Το Inner West έχει γίνει πιο πλούσιο µέσα από τα µεταναστευτικά κύµατα. 
Είµαστε µια υπερήφανη πολυπολιτισµική κοινότητα, αλλά µπορούµε να κά-
νουµε πολύ περισσότερα για να το γιορτάσουµε αυτό.
»Θα οργανώσουµε τη µεγαλύτερη και καλύτερη εορτή για το Νέο Έτος που 
έγινε ποτέ και θα θεσπίσουµε ηµέρες εορτασµού των σηµαντικών επετείων 
των κοινοτήτων, όπως η Εθνική Ηµέρα της Ελλάδας».




