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Μια αύξηση στα επιδόματα ανεργίας του Centrelink 
θα κόστιζε όσο η αγορά ενός υποβρυχίου
Μ ια αύξηση στο επίδοµα ανερ-

γίας του Centrelink κατά 75 
δολάρια την εβδοµάδα θα 
ισοδυναµούσε περίπου µε το 

ετήσιο κόστος αγοράς ενός υποβρυχί-
ου, σύµφωνα µε τα στοιχεία µιας οµά-
δα κοινωνικών λειτουργών της Νότι-
ας Αυστραλίας.
Το «South Australian Council of 
Social Services (SACOSS)» έκανε αυτή 
τη σύγκριση για να καλέσει τον πρω-
θυπουργό της Νότιας Αυστραλίας Στί-
βεν Μάρσαλ να συµµετάσχει σε κοινή 
οµάδα µε επικεφαλής επιχειρήσεων, 
ενώσεις, κοινοτικές οµάδες και συµ-
βούλια που ασκούν πιέσεις στον Μάλ-
κολµ Τέρνµπουλ για να αυξήσει το 
επίδοµα Newstart του Centrelink. Επί 
του παρόντος, το επίδοµα Newstart 
για τους άνεργους είναι $ 273 την 
εβδοµάδα, που ισοδυναµεί µε λιγότε-
ρο από $ 40 την ηµέρα.
Η διευθύνουσα σύµβουλος της 

SACOSS, κ. Ross Womersley, δήλω-
σε ότι τα επιδόµατα του Newstart εί-
ναι «ανεπαρκή». «Καλούµε τον Πρέµι-
ερ να εκπροσωπήσει τις ανάγκες και 
τα συµφέροντα των φτωχότερων νοι-
κοκυριών της Νότιας Αυστραλίας, να 
προσθέσει τη φωνή στη δική µας και 
να ζητήσει από την Οµοσπονδιακή 
Κυβέρνηση αύξηση του επιδόµατος 
ανεργίας», δήλωσε η κ. Womersley. 
Ο κ. Marshall δεν απάντησε σε ερω-
τήσεις σχετικά µε το εάν θα υποστη-
ρίξει την εκστρατεία, ωστόσο την 
Πέµπτη είπε στο Πολιτειακό Κοινο-
βούλιο ότι δεν πρόκειται να συµµε-
τάσχει στη σχετική συζήτηση «διότι 
πρόκειται για ζήτηµα της Οµοσπονδι-
ακής Κυβέρνησης» και πρόσθεσε «για 
να είµαι ειλικρινής ότι δεν είναι ένα 
θέµα που παρακολουθώ τις τελευταί-
ες εβδοµάδες στα ΜΜΕ».
Η έκκληση προς τον κ. Marshall να 
πιέσει για την αύξηση του επιδόµατος 

που καταβάλλεται στους δικαιούχους 
του Newstart έγινε µετά την δηµο-
σίευση της τελευταίας έκθεσης της 
SACOSS σχετικά µε το κόστος ζωής. 
Σύµφωνα µε την έκθεση το επίδοµα 
ανεργίας µειώθηκε από το 24% του 
µέσου µισθού στη νότια Αυστραλία 
το 1998, στο 19% το 2018. Μια αύ-
ξηση του επιδόµατος κατά 75 δολά-
ρια την εβδοµάδα θα επιβάρυνε κατά 
222 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως 
τον προϋπολογισµό, ποσό που ισο-
δυναµεί µε λίγο περισσότερο από το 
ετήσιο κόστος αγοράς ενός υποβρυ-
χίου, σύµφωνα µε την SACOSS. Να 
σηµειωθεί ότι η έκθεση της SACOSS 
εξέτασε το κόστος ζωής και τα βασικά 
έξοδα πέντε ατόµων ηλικίας 20 έως 
60 ετών. Οι εβδοµαδιαίοι προϋπολο-
γισµοί τους έδειξαν ότι και οι πέντε 
έµεναν µε λίγα ή καθόλου χρήµατα 
µετά την εξόφληση των βασικών εξό-
δων. Η τελευταία πραγµατική αύξηση 

του επιδόµατος ανεργίας έγινε πριν 
από περισσότερα από 20 χρόνια. 
Τον Μάιο, ο πρώην πρωθυπουργός 
Τζον Χάουαρντ ζήτησε να αυξηθούν 
τα επιδόµατα του Newstart, αφού ο 
οµοσπονδιακός προϋπολογισµός δεν 
περιλάµβανε πρόσθετη βοήθεια  για 
τους άνεργους και τους αναζητούντες 
εργασία. Τα τελευταία στοιχεία της 
Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας 
ήταν 5,4% τον Ιούνιο, που σηµαίνει 
ότι περίπου 719.000 Αυστραλοί εί-
ναι άνεργοι.




