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Φοβάται την ήπια ισχύ 
της Κίνας η Τζούλι Μπισόπ
Η υπουργός Εξωτερικών Τζού-

λι Μπίσοπ προειδοποίησε 
τους Κινέζους φοιτητές που 
σπουδάζουν σε αυστραλιανά 

πανεπιστήµια και συνδέονται µε το 
Κοµµουνιστικό Κόµµα να σεβαστούν 
την ελευθερία του λόγου στην Αυ-
στραλία. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν 
ανησυχίες σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο η κινεζική κυβέρνηση χρη-
σιµοποιεί οµάδες φοιτητών για να 
παρακολουθεί άλλους Κινέζους φοι-
τητές στην Αυστραλία και να αµφι-
σβητήσει ακαδηµαϊκούς οι απόψεις 
των οποίων δεν ευθυγραµµίζονται µε 
το Πεκίνο. Οι αυστραλιανές υπηρεσί-
ες ασφάλειας τώρα τους συµµάχους 
της χώρας - συµπεριλαµβανοµένων 
των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου, 
του Καναδά και της Νέας Ζηλανδί-
ας - να σφυρηλατήσουν µια συλλο-
γική στρατηγική για να αντισταθούν 
στις εισβολές της κινεζικής κυβέρνη-

σης στα δυτικά πανεπιστήµια . Η κ. 
Μπίσοπ είπε ότι η Αυστραλία καλω-
σορίζει τους ξένους φοιτητές, αλλά 
πρόσθεσε ότι οι φοιτητές αυτοί ήρ-
θαν να σπουδάσουν στην Αυστραλία 
εξαιτίας της «ανεκτικότητας και της 
ελευθερίας» που προσφέρει η χώρα. 
«Η χώρα µας υπερηφανεύεται για τις 
αξίες της ανεκτικότητας και για την 
υπεράσπιση της ελευθερίας του λό-
γου και αν θέλουν να έρθουν στην 
Αυστραλία πρέπει να σεβαστούν τους 
νόµους µας», δήλωσε η κα Μπίσοπ. 
Νωρίτερα φέτος µια έρευνα της εκπο-
µπής ερευνητικής δηµοσιογραφίας 
Four Corners αποκάλυψε την έκταση 
της επιρροής του Κινεζικού Κοµµου-
νιστικού Κόµµατος στους ξένους φοι-
τητές που σπουδάζουν στην Αυστρα-
λία. Το θέµα συζητήθηκε νωρίτερα 
αυτό το µήνα, αφού ο προϊστάµενος 
του Τµήµατος Εξωτερικών και Εµπο-
ρίου, Frances Adamson, προειδοποί-

ησε τα πανεπιστήµια της Αυστραλίας 
ότι πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ξέ-
νες παρεµβάσεις. Η υπουργός Εξω-
τερικών υποστήριξε τα σχόλια της 
κας Adamson και είπε ότι η ελευθε-
ρία του λόγου είναι πολύ σηµαντική. 
«Θέλουµε να εξασφαλίσουµε ότι όλοι 
έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν τις 
απόψεις τους είτε ανήκουν στο πανε-
πιστήµιο είτε είναι επισκέπτες», ανέ-
φερε η κα Μπίσοπ. «∆εν θέλουµε να 
βλέπουµε την ελευθερία του λόγου 
να παρεµποδίζεται µε οποιονδήποτε 
τρόπο από τη συµµετοχή ξένων φοι-
τητών ή ξένων ακαδηµαϊκών». Ένα 
από τα ανώτατα στελέχη της υπηρε-
σίας εθνικής ασφάλειας στην Αυ-
στραλία ανέφερε ότι υπάρχει τώρα 
µια «κοινή στάση και κατανόηση» 
µεταξύ των συµµάχων σχετικά µε την 
επιρροή της Κίνας στα πανεπιστήµια. 
Και οι υπηρεσίες πληροφοριών της 
Αυστραλίας και οι διπλωµατικές ορ-

γανώσεις ανησυχούν όλο και περισ-
σότερο για τον τρόπο µε τον οποίο 
η κινεζική κυβέρνηση χρησιµοποιεί 
φοιτητικές οµάδες για να προωθή-
σει την ατζέντα της. «Η Αυστραλία 
δίνει στην Κίνα ό, τι θέλει από την 
άποψη της εκπαίδευσης για τους 
φοιτητές της - οπότε ήρθε η ώρα η 
Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση να πιέσει 
τους Κινέζους να συµµορφωθούν µε 
τις αξίες και τα συµφέροντα της Αυ-
στραλίας», ανέφερε ένας ανώτερος 
διπλωµατικός υπάλληλος στο ABC.

Οι τιµές ενέργειας αυξήθη-
καν κατά περισσότερο από 
60 τοις εκατό τα τελευταία 
10 χρόνια, σύµφωνα µε την 
τελευταία έκθεση του παρα-
τηρητηρίου ανταγωνισµού. 
Η ACCC διαπίστωσε ότι ενώ 
οι τιµές λιανικής πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 
σχετικά σταθερές µεταξύ 
1990-91 και 2007-08, ση-
µειώθηκε δραµατική αύξη-
ση κατά την τελευταία δε-
καετία. Οι τιµές αυξήθηκαν 
κατά 63% σε πραγµατικούς 
όρους - δηλαδή, µετά από 
προσαρµογές µε βάση τον 
πληθωρισµό. Μιλώντας µε 
αφορµή την δηµοσίευση της 

έκθεσης, ο κ. Sims δήλωσε 
ότι η πρόταση του επιστήµο-
νας Alan Finkel - ο οποίος 

δήλωσε ότι θα επιτύχει µεί-
ωση των τιµών κατά 10 τοις 
εκατό σε διάστηµα 30 ετών 

αν επιτευχθούν οι στόχοι 
για την καθαρή ενέργεια - 
δεν θα µειωθούν απαραί-
τητα οι τιµές της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το υπουργικό 
συµβούλιο αναµενόταν να 
αποφασίσει χθες αν υιοθε-
τήσει την πρόταση του  Alan 
Finkel. Το µοντέλο του ∆ρ. 
Finkel έδειξε ότι η CET θα 
µειώσει τις τιµές ενέργειας 
µε την επιδότηση επενδύ-
σεων σε παραγωγή καθαρής 
ηλεκτρικής ενέργειας, αυξά-
νοντας την παροχή ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Ο κ. Sims δή-
λωσε ότι η CET «ενδέχεται» 
να ενθαρρύνει περισσότερες 
επενδύσεις στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας αλλά 
τα έξοδα του εγχειρήµατος 
πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη. Αρκετοί συντηρητι-
κοί βουλευτές του Συνασπι-
σµού αµφισβητούν το µοντέ-
λο του ∆ρ Finkel, µάλιστα 
τις τελευταίες εβδοµάδες η 
κυβέρνηση αµφισβητεί όλο 
και περισσότερο την ανάγκη 
παροχής επιδοτήσεων για 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας. Ο κ. Sims είπε επίσης 
ότι οι καταναλωτές θα µπο-
ρούσαν να κάνουν κάποιες 
ενέργειες για να πετύχουν 
καλύτερες τιµές όπως να δι-
απραγµατευτούν µε τον πά-
ροχο τους.

Οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 63% από το 2007




