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Περισσότεροι από 100 θέσεις εργασίας 
θα χαθούν στο Hunter Valley

Τρεις κατηγορούμενοι και ένας τραυματίας μετά 
από φιλονικία σε nightclub του Σίδνεϊ

Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι 
σε ένα σημαντικό ανθρακωρυχείο 
της κοιλάδας Hunter Valley πρό-
κειται να χάσουν τη δουλειά τους, 
σύμφωνα με την ένωσή τους, και 
φοβούνται ότι θα αντικατασταθούν 
από περιστασιακά εργαζόμενο προ-
σωπικό.

Η Ένωση Οικοδομών, Δασικής Εκ-
μετάλλευσης, Μεταλλείων και Ενέρ-
γειας (CFMEU) δήλωσε ότι είχε 
κληθεί να συμμετάσχει την Τρίτη 
σε συνδιάσκεψη με διευθυντές της 
Hunter Valley Operations (HVO), 
ένα ανθρακωρυχείο κοντά στο 
Singleton.

Το ανθρακωρυχείο, που απασχολεί 
περίπου 1.300 εργαζόμενους, ανή-
κει από κοινού στους κολοσσούς 
Yancoal και Glencore. «Μας ενημέ-
ρωσαν επισήμως ότι πρόκειται να 
καταστήσουν περιττές 116 θέσεις 
εργασίας» δήλωσε ο κ. Peter Jordan 
εκ μέρους της CFMEU. «Η ανησυχία 

μας είναι ότι μας ενημέρωσαν όταν 
ανέλαβαν τη δουλειά τον Μάιο ότι 
θα έκαναν μια ανασκόπηση διάρκει-
ας 90 ημερών και ότι έπειτα θα συ-
ζητήσουν μαζί μας γι’ αυτό. Λοιπόν, 
δεν έχουν περάσει καν 90 ημέρες 
και κάνουν αυτή την ανακοίνωση, 
κι έτσι υπάρχουν πολλοί θυμωμένοι 

εργάτες στο Hunter Valley».

Τα νέα έρχονται μόλις λίγες μέ-
ρες μετά την ανακοίνωση από την 
Yancoal ότι περισσότεροι από 200 
εργαζόμενοι από το ορυχείο Austar, 
δυτικά του Cessnock, είτε θα απολυ-
θούν είτε θα επανατοποθετηθούν σε 
άλλα πόστα.

Σε μια δήλωσή της, η Glencore 
δήλωσε ότι ξεκίνησε διαβουλεύ-
σεις με τους εργαζόμενους και την 
CFMEU σχετικά με μια προτεινόμε-
νη αναδιάρθρωση στο σχέδιο για 
το Singleton. Ο κ. Jordan ανησυχεί 
ότι το προσωπικό που απολύθηκε 
θα αντικατασταθεί από περιστασια-
κά εργαζόμενους. «Υπάρχει μεγάλος 
αριθμός περιστασιακά εργαζόμενων 
στον χώρο εργασίας και δεν υπήρ-
ξαν ενδείξεις από την Glencore στην 
ανακοίνωσή τους αυτή την εβδομά-
δα ότι θα σταματούσαν τη συνεργα-
σία μαζί τους» είπε. «Στην πραγμα-
τικότητα, στοχεύουν τους μόνιμους 
εργαζόμενους».

«Νομίζω ότι η Glencore και η 
Yancoal θέλουν να απαλλαγούν 
από τις μόνιμες θέσεις των εργαζο-
μένων και να τις αντικαταστήσουν 
μακροπρόθεσμα με περισσότερους 
περιστασιακά εργαζόμενους, με χα-
μηλότερες αμοιβές».

Τρεις άντρες συνελήφθησαν και τους απαγγέλ-
θηκαν κατηγορίες μετά από μια έντονη και βίαιη 
φιλονικία έξω από ένα δημοφιλές νυχτερινό κέ-
ντρο διασκέδασης του Σίδνεϊ τις πρώτες πρωινές 
ώρες της Κυριακής. Η αστυνομία συνέλαβε τους 
τρεις άντρες στο Potts Point, στα ανατολικά προ-
άστια του Σίδνεϊ. Ένας 19χρονος άνδρας κατη-
γορήθηκε για επίθεση που προκάλεσε σωματική 
βλάβη και σε έναν 20χρονο απαγγέλθηκαν κατη-

γορίες για καταστροφή ή βλάβη περιουσίας και 
για απλή επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία 
της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι δύο άνδρες αφέθη-
σαν ελεύθεροι υπό όρους αφού κατέβαλαν εγγύ-
ηση και πρόκειται να παρουσιαστούν στο τοπικό 
δικαστήριο του Dowing Center τον Αύγουστο. 
Ένας 22χρονος κατηγορήθηκε για την παρεμπό-
διση του έργου της αστυνομίας. Εν τω μεταξύ, 
ένας 21χρονος που προσπάθησε να παρέμβει 

στον καβγά μεταξύ της ομάδας των ανδρών τραυ-
ματίστηκε στο κεφάλι μετά από χτύπημα που του 
κατάφερε ο 19χρονος, σύμφωνα με την αστυνο-
μία. Ο άνδρας έμεινε αναίσθητος όταν έπεσε και 
χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Το παρα-
ϊατρικό προσωπικό του πρόσφερε επιτόπου τις 
πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε άμεσα στο νο-
σοκομείο St Vincents, από όπου αργότερα έλαβε 
εξιτήριο.


