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Εξαπατημένοι από τον Turnbull 
δηλώνουν οι Αβορίγινες
Ο ι ηγέτες των Αβορίγινων κα-

τηγόρησαν τον πρωθυπουργό 
ότι τους «εξαπάτησε», ωθώ-
ντας τους σε κατ’ ιδίαν συ-

ναντήσεις να ζητήσουν τη γνώµη του 
αυστραλιανού κοινού ως προς τη συ-
νταγµατική αναγνώριση των αυτοχθό-
νων, πριν ο ίδιος έρθει να απορρίψει 
δηµοσίως µια τέτοια πιθανότητα.
Στο κέντρο της διαµάχης βρίσκεται µια 
συνάντηση του Νοεµβρίου του 2016 
που είχε ο κ. Turnbull µε το Συµβού-
λιο ∆ηµοψηφισµάτων στο οποίο συµ-
µετείχε και ο ηγέτης της αντιπολίτευ-
σης Bill Shorten.
Ο Noel Pearson, ηγέτης των Αυτόχθο-
νων του Cape York, και άλλα µέλη του 
Συµβουλίου ∆ηµοψηφισµάτων είναι 
έξαλλοι µε την απάντηση του πρωθυ-
πουργού σε ερώτηση του κ. Shorten 
την Ώρα των Ερωτήσεων την Τρίτη.
Ο κ. Turnbull δήλωσε στο Κοινοβού-
λιο ότι είχε προειδοποιήσει το Συµ-
βούλιο πως «ένα αντιπροσωπευτικό 
όργανο µόνο για τους αυτόχθονες 
Αυστραλούς» ήταν «ασυµβίβαστο µε 
µια θεµελιώδη αρχή της δηµοκρατίας 
µας».
«Είπα επίσης» δήλωσε ο πρωθυπουρ-

γός την Τρίτη «µε µεγάλη ειλικρίνεια, 
ότι πιστεύω πως οι προοπτικές επιτυ-
χίας µιας τέτοιας τροποποίησης στο 
σύνταγµα είναι µηδέν, απολύτως µη-
δέν».
Πέρυσι, ο κ. Turnbull είχε απορρίψει 
οποιαδήποτε ελπίδα για δηµοψήφισµα 
σε σχέση µε τη σύσταση ενός συµβου-
λευτικού οργάνου για τους ιθαγενείς 
που θα προβλέπεται από το Σύνταγµα, 
υποστηρίζοντας ότι η ιδέα ήταν υπερ-

βολικά φιλόδοξη και πουθενά στη 
χώρα δεν θα έβρισκε υποστηρικτές.
Ο κ. Pearson δήλωσε ότι ο πρωθυ-
πουργός «εξέθεσε µόνος του τη δι-
προσωπία του στο Κοινοβούλιο, όσον 
αφορά τη συνταγµατική αναγνώριση 
των Αυτόχθονων» παραποιώντας όσα 
τους είχε πει στο Συµβούλιο.
«Ο πρωθυπουργός έχει προδικάσει το 
αποτέλεσµα ολόκληρης της διαδικασί-
ας διαλόγου πριν καν ξεκινήσουν οι 

διαβουλεύσεις µε τους ιθαγενείς και 
µε την ευρύτερη κοινότητα της Αυ-
στραλίας» δήλωσε ο κ. Pearson. «Γιατί 
πρέπει αυτή η ευκαιρία για αναγνώρι-
ση να χαθεί λόγω της αδράνειας και 
της έλλειψης φαντασίας του πρωθυ-
πουργού;» διερωτήθηκε.
Από την άλλη µεριά, µια επιστολή 
στην οποία έχει αποκτήσει πρόσβα-
ση το ABC και που υπογράφουν ο κ. 
Turnbull και ο κ. Shorten, προς τη συ-
µπρόεδρο του Συµβουλίου ∆ηµοψηφι-
σµά κ. Pat Anderson, στις 7 ∆εκεµβρί-
ου 2016, αναφέρει ρητά ότι οφείλουν 
να διερευνηθούν όλα τα µοντέλα δια-
λόγου.
Η κ. Pat Anderson δήλωσε βαθιά απο-
γοητευµένη από τις πρόσφατες δηλώ-
σεις του πρωθυπουργού. «Πρέπει να 
υπάρξει εθνική συζήτηση για το θέµα, 
αλλά ο πρωθυπουργός, απορρίπτο-
ντας τη διακήρυξη του Uluru, αποφά-
σισε να µην ακολουθήσει αυτόν τον 
δρόµο» είπε.
Όσο για την οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση, επανέλαβε την αποφασιστικότητά 
της να βρει µια εναλλακτική λύση για 
τη συνταγµατική αναγνώριση των αυ-
τοχθόνων.

Λεκάνη απορροής Murray-Darling Basin: 
Αποσύρεται η NΝΟ καθώς η ΝΑ ζητά 
την παρέµβαση της Κοινοπολιτείας
Το σχέδιο εκτροπής υδάτινων πόρων 
Murray-Darling Basin είναι πλέον στον 
αέρα, µε τον υπουργό Υδάτων της Νότι-
ας Αυστραλίας να παροτρύνει την οµο-
σπονδιακή κυβέρνηση να υιοθετήσει αυ-
στηρότερη στάση έναντι των ανατολικών 
πολιτειών, καθώς η ΝΝΟ ανακοινώνει 
ότι ήδη προετοιµάζει την απόσυρσή της. 
Τόσο η ΝΝΟ όσο και η Βικτώρια είχαν 
απειλήσει να αποσυρθούν από το σχέδιο 
αν οι Γερουσία µπλόκαρε προτεινόµενες 
αλλαγές.
Οι αλλαγές θα µείωναν κατά 70 γιγαλίτρα 
τον όγκο του νερού που θα επιστρέφει 
στο περιβάλλον, στο νότιο Κουίνσλαντ 
και στη βόρεια ΝΝΟ, αλλά την Τετάρτη οι 
Πράσινοι και οι Εργατικοί τις απέρριψαν. 
Η κυβέρνηση της ΝΝΟ δήλωσε ότι ήταν 
πλέον «αδύνατο» να συµµετέχει η πολι-
τεία στο σχέδιο Murray-Darling. «Η Νέα 
Νότια Ουαλία, υπό την εποπτεία µου, θα 
ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσής της» 
δήλωσε ο υπουργός Υδάτων Niall Blair. 
«Θα ζητήσουµε νοµικές συµβουλές και 
εκτός αν η Καµπέρα βρει έναν τρόπο να 
διορθωθεί αυτό, δεν πρόκειται να συµµε-
τέχω πια σε υπουργικές συναντήσεις για 
τη δηµιουργία της λεκάνης απορροής».
Η βικτοριανή υπουργός Υδάτων Lisa 
Neville επίσης κατακεραύνωσε το απο-
τέλεσµα της ψηφοφορίας στη Γερουσία, 
λέγοντας ότι έχει θέσει σε κίνδυνο την 
παράδοση ολόκληρου του σχεδίου.
Είναι ασαφές τώρα τι θα γίνει µε το 
σχέδιο Murray-Darling Basin, αλλά ο 

υπουργός Υδάτων της Ν. Αυστραλίας 
Ian Hunter, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 
έτοιµος να καταφύγει στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο , προτρέπει την Κοινοπολιτεία να 
δράσει.
«Θα βρουν αντίθετα τα ίδια τα εκλογικά 
τους σώµατα» είπε. «Αλλά η κυβέρνηση 
της Κοινοπολιτείας θα πρέπει να απειλή-
σει τη Βικτώρια και τη ΝΝΟ ότι, αν απο-
χωρήσουν, η χρηµατοδότησή τους θα 
παρακρατηθεί».
Η κ. Anne Ruston, αναπληρώτρια 
Υπουργός Υδάτων, δήλωσε ότι το αποτέ-
λεσµα της ψηφοφορίας στη Γερουσία θα 
οδηγήσει σε «1.100 γιγαλίτρα λιγότερα 
για τη Νότια Αυστραλία» και κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλί-
ας ότι ασκεί πίεση στους Εργατικούς σε 
οµοσπονδιακό επίπεδο, ώστε να µπλο-
κάρουν τις προτεινόµενες αλλαγές.
«Η ΝΝΟ και η Βικτώρια πυροβολούν τα 
πόδια τους, και εµάς µας χτυπούν πισώ-
πλατα» πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο κ. Hunter σηµεί-
ωσε ότι, σύµφωνα µε τον κ. Littleproud, 
«σε περίπτωση που κάποια πολιτεία σπά-
σει τη δέσµευσή της, η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση θα είναι νοµικά υποχρεω-
µένη να παραδώσει την Έκδοση 1.0 του 
σχεδίου, η οποία είναι 2.750 γιγαλίτρα 
πραγµατικού ύδατος».
Η Conservation SA δέχτηκε άµεσα την 
απόφαση της Γερουσίας, λέγοντας ότι 
αυτές ήταν «προς το καλό των υγροβιοτό-
πων και γενικότερα του περιβάλλοντος».




