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Αλλάζει τη νομοθεσία περί μέσων μαζικής ενημέρωσης 
η Κυβέρνηση με την υποστήριξη του Νικ Ξένοφων

Α λλάζει το τοπίο των µέσων 
ενηµέρωσης της Αυστραλίας 
αφού η οµοσπονδιακή κυβέρ-
νηση τελικά κατάφερε να πε-

ράσει µια σειρά αλλαγών στο ισχύον 
νοµικό πλαίσιο µε την στήριξη του 
ανεξάρτητου βουλευτή Νικ Ξένοφων.
Ο Συνασπισµός διαπραγµατευόταν 
την νέα πρόταση µε τις άλλες πολιτι-
κές δυνάµεις επί εβδοµάδες και τελι-
κά κατάφερε να φτάσει σε µια τελική 
συµφωνία.
Σύµφωνα µε τις αλλαγές, θα επιτρέπε-
ται πλέον σε µια εταιρεία να κατέχει 
τηλεοπτικό σταθµό, εφηµερίδα και 
ραδιοφωνικό σταθµό. Ο «κανόνας 
προσέγγισης», ο οποίος εµπόδιζε έναν 
τηλεοπτικό φορέα να φτάνει σε περισ-
σότερο από το 75% του πληθυσµού, 
θα καταργηθεί επίσης. Θα υπάρξει 

επίσης µεταβολή των τελών αδειών 
χρήσης βάσει εσόδων, που θα θα 
αντικατασταθεί από άλλη µέθοδο που 
θα προσφέρει χαµηλότερη χρέωση 
για τη χρήση του φάσµατος.
Το κλειδί για την ψήφιση της νέας 
νοµοθεσίας ήταν η υποστήριξη του 
γερουσιαστή Νίκ Ξένοφων και της 
οµάδας του. Ο γερουσιαστής Ξενοφών 
δήλωσε ότι οι διαπραγµατεύσεις ήταν 
οι πιο δύσκολες και παρατεταµένες 
που είχε ποτέ συµµετάσχει, αλλά το 
κλειδί για την υποστήριξή του ήταν η 
δηµιουργία ενός ταµείου που θα βο-
ηθήσει τα επαρχιακά µέσα ενηµέρω-
σης.
«Εγώ και οι συνάδελφοί µου χαιρετί-
ζουµε τη δέσµευση της κυβέρνησης να 
θέσει σε εφαρµογή ένα σχέδιο στήρι-
ξης των µικρών εκδοτών της επαρχί-

ας και να διαθέσει για αυτό το σκοπό 
60,4 εκατοµµύρια δολάρια για τρία 
χρόνια», δήλωσε ο κ. Ξενοφών. Οι µε-
γαλύτερες εταιρείες µέσων ενηµέρω-
σης όπως το Newscorp και η Fairfax 
δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το τα-
µείο. Ο γερουσιαστής Ξενοφών δήλω-
σε ότι έχει επίσης εξασφαλίσει ότι θα 
γίνει έρευνα σχετικά µε τον αντίκτυπο 
των πλατφορµών όπως το Google και 
το Facebook στη βιοµηχανία των µέ-
σων ενηµέρωσης. Η συζήτηση έληξε 
αργά προχθές το βράδυ και η τελική 
ψηφοφορία µπορεί να πραγµατοποιη-
θεί µέχρι το τέλος της εβδοµάδας.
Ο υπουργός επικοινωνιών Μιτς Φί-
φιλντ δήλωσε ότι οι µεταρρυθµίσεις 
ήταν απαραίτητες. «Έχουµε την υπο-
στήριξη ουσιαστικά ολόκληρης της 
αυστραλιανής βιοµηχανίας µέσων 

ενηµέρωσης», δήλωσε. Ήταν µια πα-
ρατεταµένη διαδικασία διαπραγµάτευ-
σης, καθώς οι Εργατικοί αντιτίθεται 
σε αρκετά σηµεία του νέου νόµου.
Ο Συνασπισµός ήρθε σε συµφωνία και 
µε το κόµµα “Ένα Έθνος” της Πωλίν 
Χάνσον το οποίο θέλει να διεξαχθεί 
έρευνα για την ουδετερότητα του ABC. 
Ο γερουσιαστής Φίφιλντ δήλωσε ότι ο 
εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα 
υποβληθεί σε αξιολόγηση και απέρρι-
ψε τις εκτιµήσεις ότι το “Ένα Έθνος” 
έχει στο στόχαστρο του το ABC και 
ανέφερε «αυτό που συµφωνήσαµε και 
θα επιδιώξουµε σε σχέση µε το ABC 
είναι µέτρα για την βελτίωση του”. Τα 
µέτρα που αφορούν τον δηµόσιο ρα-
διοτηλεοπτικό φορέα θα αποτελέσουν 
αντικείµενο ξεχωριστής νοµοθετικής 
πράξης.

Βουλευτές των Νάσιοναλ πιέζουν 
για επέκταση του προγράµµατος 
“κάρτες πρόνοιας χωρίς µετρητά”
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αποκλείει αλλαγές στην χρήση της 
αµφιλεγόµενης “κάρτας πρόνοιας χωρίς µετρητά”, καθώς µερίδα βου-
λευτών των Νάσιοναλ πιέζουν για ευρύτερη εφαρµογή της χρήσης 
τους.
Οι Νάσιοναλ θέλουν οι άνεργοι στην περιφερειακή και αγροτική Αυ-
στραλία να χρησιµοποιούν περισσότερο την κάρτα αντί να λαµβάνουν 
µετρητά έτσι ώστε οι κάτοχοι της να µην µπορούν να χρησιµοποι-
ήσουν τα χρήµατα των επιδοµάτων για να αγοράσουν αλκοόλ ή να 
παίξουν τυχερά παιχνίδια.
Το πρόγραµµα δοκιµάζεται ήδη στους δικαιούχους επιδοµάτων του 
Centrelink σε τρεις τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά ο βουλευ-
τής του Parkes, Mark Coulton, δήλωσε ότι η εφαρµογή του προγράµ-
µατος πρέπει να επεκταθεί.
«Οι φορολογούµενοι της Αυστραλίας δεν διαθέτουν τα χρήµατα αυτά 
για να αγοράζουν οι δικαιούχοι επιδοµάτων παράνοµες ουσίες ή αλ-
κοόλ», ανέφερε ο κ. Coulton.
Τουλάχιστον έξι βουλευτές των Νάσιοναλ προωθούν την επέκταση 
της “κάρτας πρόνοιας χωρίς µετρητά” και αν η πρόταση τους περάσει 
θα αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι των 
προγραµµάτων Newstart και Youth Allowance ηλικίας κάτω των 55 
ετών µπορούν να ξοδέψουν τα χρήµατά τους.
Ο υπουργός κοινωνικών υπηρεσιών κ. Christian Porter δήλωσε ότι 
κατανοεί γιατί οι βουλευτές πιέζουν για επέκταση του προγράµµατος.
«∆εν µε εκπλήσσει το γεγονός ότι οι πολίτες είναι ενθουσιώδεις µε 
την χρήση της κάρτας, επειδή έχει αποδειχθεί ότι έχει φέρει θετικά 
αποτελέσµατα, αλλά αξιολογούµε προσεκτικά όλα τα δεδοµένα που 
βρίσκονται στα χέρια µας µε βάση τις δύο πρώτες δοκιµές», ανέφερε ο 
κ. Porter. Ο υφυπουργός Εµπορίου Keith Pitt υποστήριξε ότι η κάρτα 
θα µπορούσε να βοηθήσει τους άνεργους να βρουν δουλειά.
«Έχουµε να αντιµετωπίσουµε πολλές προκλήσεις λόγω της χρήσης 
ναρκωτικών όπως το ice, και οι µεθαµφεταµίνες, καθώς η χρήση ναρ-
κωτικών συνδέεται µε υψηλά επίπεδα ανεργίας. Για µένα ειδικά, που 
στο εκλογικό µου σώµα, η ανεργία των νέων είναι αυτή τη στιγµή στο 
23% περίπου είναι σηµαντικό να βρεθούν λύσεις».
Η γερουσιαστής των Πρασίνων, Rachel Siewert δήλωσε ότι οι δικαι-
ούχοι κοινωνικής µέριµνας «δαιµονοποιούνται».
«Τους κατηγορούν για κατάχρηση αλκοόλ, για λήψη ναρκωτικών ου-
σιών, για τεµπελιά», δήλωσε η γερουσιαστής Siewert και πρόσθεσε 
«Οι άνθρωποι που είναι δικαιούχοι επιδοµάτων του προγράµµατος 
Newstart προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα έτσι ώστε να βρουν δου-
λειά και να µπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές τους». 
Οι βουλευτές του Εθνικού κόµµατος αντιτείνουν ότι η αξιολόγηση 
του προγράµµατος «κάρτας χωρίς µετρητά» είναι θετική καθώς όπου 
χρησιµοποιείται έχουν µειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ, η παράνοµη 
χρήση ναρκωτικών και τα τυχερά παιχνίδια.

Ο υπεύθυνος µίας από τις µεγαλύτερες αλυσί-
δες οίκων ευγηρίας της Αυστραλίας είπε σε µια 
ηλικιωµένη 94 ετών ότι θα έπρεπε να φύγει αν 
συνέχιζε να «εκφοβίζει» τη διευθύντρια της εγκα-
τάστασης.
Η Marie McLean ζούσε στο γηροκοµείο Opal στο 
Coffs Harbour, το οποίο ανήκει κατά το ήµισυ 
στην AMP, έξι χρόνια, όταν την επισκέφθηκε ο 
γενικός διευθυντής Gary Barnier. «Είπε, “Έχω έρ-
θει για να σας ενηµερώσω ότι παραβιάσατε τον 
νόµο για τη φροντίδα των ηλικιωµένων»» δήλω-
σε η κόρη της Kaye Campbell. «“Σας ζητάµε να 
εγκαταλείψετε την εγκατάσταση επειδή έχουµε 
τεκµηριωµένα στοιχεία ότι έχετε εκφοβίσει τη 
διευθύντρια της εγκατάστασης”. Του είπα, “Πρέ-
πει να αστειεύεστε”. Είπε, “Όχι, δεν αστειεύοµαι, 
ζητήσαµε νοµική συµβουλή από τους δικηγόρους 
µας”. Τρόµαξε και τη µητέρα µου και εµένα. ∆εν 
ήµουν σίγουρη για το τι ήταν νόµιµο. Είχε αυτός 
το δικαίωµα να µπει µέσα στο δωµάτιο και να µας 
µιλήσει µε αυτό τον τρόπο;»
Η Opal επιβεβαίωσε ότι ο κ. Barnier συναντήθηκε 
µε την κ. McLean και την κόρη της για να «τους 
υποδείξουν ότι αν δεν σταµατούσαν την ανάρµο-
στη συµπεριφορά προς τη διεύθυνση, θα τους ζη-
τούσαν να φύγουν». Η Opal είπε ότι είχε αρχεία 
που έδειχναν ότι η κ. McLean «απαξίωνε ενεργά 
το προσωπικό» και «είχε ξεκινήσει µια ανεπίση-
µη εκστρατεία για να αποµακρύνει τη διευθύντρια 
από τη θέση της». Η Opal δήλωσε ότι είχε την ευ-
θύνη να εξασφαλίζει ότι τα γηροκοµεία της είναι 
ασφαλή για το προσωπικό.
Η κ. Campbell είπε στον κ. Barnier ότι αυτή που 
είχε υποστεί εκφοβισµό από τη διεύθυνση ήταν η 
µητέρα της, και διαµαρτυρήθηκε για την έλλειψη 
προσωπικού, ιδίως τη νύχτα.
«Η απάντησή του ήταν, “∆εν έχουµε προβλήµατα 
µε τη στελέχωση γιατί είµαστε ιδιοκτησία της AMP 
και έχουµε πολλά χρήµατα”» είπε. Η AMP κατέχει 
σχεδόν το 50% του Opal. Το άλλο µισό ανήκει 
στην εταιρεία GK Goh µε έδρα τη Σινγκαπούρη.
∆εν υπάρχουν υποχρεωτικές αναλογίες προσωπι-
κού και ενοίκων σε νοσοκοµεία στην Αυστραλία. 
Η Opal επιβεβαίωσε ότι συνήθως έχει αναλογία 
ενός υπαλλήλου για 20 ενοίκους το βράδυ, κάτι 
που «συµµορφώνεται µε τα πρότυπα κλάδου». Ο 
κ. Barnier τελείωσε τη συνάντηση λέγοντας στην 
κ. McLean ότι θα µπορούσε να µείνει εφόσον 
δεν έλεγε τίποτα υποτιµητικό για τη διευθύντρια. 

«Απλώς έµεινε να κοιτάζει µουδιασµένη, σαν να 
µην ήξερε τι συνέβη» είπε η κ. Campbell.
Η κ. Campbell δήλωσε ότι η συνάντηση είχε µα-
κροπρόθεσµη επίδραση στη µητέρα της, η οποία 
ενώ ήταν µια κοινωνικά ενεργή 94χρονη έγινε 
κάποια που παρέµενε στο δωµάτιό της και χρει-
άστηκε συµβουλευτική για το άγχος. «Φοβόταν, 
γιατί σε αυτή τη συνάντηση είπαν στη µαµά, “∆εν 
πρέπει να πείτε τίποτα για το τι συνέβη σε αυτό το 
δωµάτιο σήµερα σε κανέναν”» είπε. «∆εν ξέρω τι 
σκέφτηκε ότι θα έκανε µια 94χρονη στην εταιρεία 
του». ∆ύο άλλες οικογένειες από τη Βικτώρια δή-
λωσαν στο 7.30 ότι επίσης έχουν υποστεί βλάβη 
από τον κ . Barnier.
Σε µια περίπτωση, ο κ. Barnier πρόσφερε 10.000 
δολάρια σε έναν άνθρωπο, η µητέρα του οποίου 
είχε πεθάνει στο σπίτι του Opal στο Lakeview. 
Ο υπεύθυνος της Opal είπε ότι τα χρήµατα προ-
σφέρθηκαν επειδή ο γιος ήταν τόσο ταραγµένος. 
Από τη στιγµή που προβλήθηκε ζωντανά αυτή η 
ιστορία, το συµβούλιο της Opal ανέθεσε σε µια 
ανεξάρτητη αρχή έρευνα για «τη διεύθυνση, την 
εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση παραπό-
νων».
Ο διευθύνων σύµβουλος της Opal συµµετέχει σε 
δύο κυβερνητικές επιτροπές – την Επιτροπή του 
Τοµέα Φροντίδας Ηλικιωµένων και την Αρχή 
Χρηµατοδότησης Φροντίδας Ηλικιωµένων. Ο 
υπουργός δήλωσε ότι διατηρεί την «εµπιστοσύνη» 
του στον κ. Barnier.
Ωστόσο, η εκπρόσωπος των Εργατικών Julie 
Collins δήλωσε ότι πρόκειται για «σοβαρούς ισχυ-
ρισµούς που απαιτούν έρευνα».
Η κ. McLean πέθανε πέρυσι. Η κ. Campbell λέει 
ότι η κυρίαρχη ανάµνηση που έχει από τη µητέρα 
της είναι να κάθεται στην καρέκλα της απολύτως 
καταρρακωµένη. «∆εν θα το ξεπεράσω ποτέ» λέει.

Yπεύθυνος γηροκοµείου απείλησε 
να διώξει 94χρονη ηλικιωµένη




