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Ο Σκοτ Μόρισον προσπάθησε να καθυστερήσει τις 
θεωρήσεις μόνιμης προστασίας των αιτούντων άσυλο
Ο Σκοτ Μόρισον συµφώνησε 

ότι η υπηρεσία του θα πρέπει 
να παρέµβει στους ελέγχους 
ασφαλείας της ASIO προκει-

µένου να αποτρέψει τους αιτούντες 
άσυλο να απόκτησουν άδειες µόνιµης 
προστασίας, σύµφωνα µε έγγραφα του 
υπουργικού συµβουλίου που έλαβε και 
έδωσε στη δηµοσιότητα το ABC. Στα 
τέλη του 2013, ο τότε υπουργός µετα-
νάστευσης έσπευσε να περάσει αλλα-

γές που θα εµπόδιζαν κάθε αιτούντα 
άσυλο που έφτασε µε βάρκα να λάβει 
µόνιµη προστασία στην Αυστραλία. Το 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Προ-
στασίας των Συνόρων ενηµέρωσε τον 
κ. Morrison ότι έως και 700 αιτού-
ντες άσυλο «πρέπει» να λάβουν µόνι-
µη προστασία σύµφωνα µε την ισχύ-
ουσα νοµοθεσία. Ο υπουργός  ζήτησε  
τον ακριβή αριθµό των αιτούντων και 
συµβουλές για το πως θα µπορούσε 

να εφαρµόσει µια σειρά «στρατηγικών 
µετριασµού».  Ο κ. Morrison συµφώ-
νησε ότι ο γραµµατέας του θα πρέπει 
να απευθύνει γραπτή επιστολή στον γε-
νικό διευθυντή ασφάλειας για να ζητή-
σει από την ASIO να πραγµατοποιήσει 
καθυστερηµένους ελέγχους ασφαλείας, 
έτσι ώστε οι άνθρωποι που βρίσκονται 
κοντά στη χορήγηση µόνιµης προστα-
σίας να χάσουν την προθεσµία. Αυτό 
σήµαινε ότι οι πρόσφυγες που επιθυ-

µούσαν να ξεκινήσουν µια νέα, µόνι-
µη ζωή στην Αυστραλία θα µπορούσαν 
να παραµείνουν µόνο για τρία χρόνια. 
Το έγγραφο αναφέρει ότι αν η ASIO 
δεν συµµορφωθεί µε το αίτηµα του κ. 
Morrison, 30 επιπλέον αιτούντες άσυ-
λο θα µπορούσαν να έχουν λαµβάνουν 
µόνιµη προστασία κάθε εβδοµάδα. 
Ο κ. Morrison συµφώνησε επίσης να 
επανεκδώσει µια απόφαση όπου θα 
επέτρεπε στο ∆ιοικητικό Εφετείο και το 
∆ικαστήριο Αναθεώρησης των υποθέ-
σεων των Προσφύγων να εκδικάσουν 
υποθέσεις µε συγκεκριµένη σειρά για 
περαιτέρω επιβράδυνση της επεξερ-
γασίας. Η αρχική εντολή είχε σταλεί 
στα δύο δικαστήρια από τον Εργατικό 
πρώην υπουργό για την µετανάστευση, 
Brendan O’Connor, µήνες νωρίτερα. Ο 
γραµµατέας του Τµήµατος Μετανάστευ-
σης έγραψε στην ASIO, αλλά δεν είναι 
γνωστό αν η ASIO συµµορφώθηκε µε 
το αίτηµα του κ. Morrison. Σε µια δή-
λωση που δόθηκε προχθές το βράδυ 
στο ABC, ο κ. Morrison δήλωσε: «Ως 
υπουργός Μετανάστευσης και Προστα-
σίας των Συνόρων, ήταν η πολιτική 
και η πρακτική µου να θέσω πρώτα τα 
συµφέροντα της εθνικής ασφάλειας της 
Αυστραλίας».

Οι γυναίκες δεν µε συµπαθούν τόσο πολύ όσο κάνουν 
οι άντρες επειδή είναι «σκύλες», λέει η Jacqui Lambie
Οι διακοπές και η απόσταση από τα βουλευτικά καθήκοντα δεν βοήθησαν την πρώην γερουσιαστή Jacqui Lambie να 
αλλάξει το µοναδικό στυλ που έχει ως αποτέλεσµα πολλοί από όσους ακούνε τις κατά καιρούς δηλώσεις της να την θεω-
ρούν γραφική. Αυτή τη φορά, η πρώην γερουσιαστής, σε µια αρκετά χαλαρή συνέντευξη για το πρόγραµµα Tonightly του 
ABC Comedy υποστήριξε ότι είναι πιο δηµοφιλής στους άνδρες από τις γυναίκες στην Τασµανία επειδή οι γυναίκες είναι 
«σκύλες». Η Jacqui Lambie επέζησε µερικές θεαµατικές πολιτικές προκλήσεις - αλλά τελικά ήταν το σύνταγµα και όχι οι 
πολιτικοί της αντίπαλοι που έδωσαν ένα προσωρινό τέλος στην πολιτική της καριέρα.  Η Jacqui Lambie αναγκάστηκε να 
παραιτηθεί από το οµοσπονδιακό κοινοβούλιο, εξαιτίας της υπόθεσης µε τους βουλευτές που είχαν διπλή υπηκοότητα. Η 
γραφική πολιτικός δήλωσε επίσης ότι ανησυχεί για το σύστηµα εκπαίδευσης και το σύστηµα υγείας της Τασµανίας. «Το 
σύστηµα υγείας µας είναι «για τα µπάζα», υποστήριξε. Η κ. Lambie υποστήριξε επίσης ότι θα έπρεπε να αλλάξει το άρ-
θρο 44 του Συντάγµατος, το οποίο προκάλεσε το τέλος στη θητεία της στην Καµπέρα. Οι εκκλήσεις της υπερβαίνουν την 
τροποποίηση της απαγόρευσης της διπλής υπηκοότητας. «Λένε ότι 70 τοις εκατό των ανθρώπων δεν µπορούν να βάλουν 
υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο, επειδή είναι δάσκαλοι, είναι στις ένοπλες δυνάµεις ή οτιδήποτε άλλο», είπε η κα Λάµπι.




