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Οι σχέσεις Αυστραλίας-Κίνας 
χρειάζονται προσεκτικούς 
χειρισµούς λέει 
ο Πρωθυπουργός
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison περιέγραψε 
τη σχέση της Αυστραλίας µε την Κίνα ως σηµα-
ντική, αλλά τόνισε ότι χρειάζονται προσεκτικοί 
χειρισµοί για να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό 
επίπεδο καθώς οι δύο χώρες έχουν σε κάποια 
ζητήµατα διαφορετικές αξίες και πεποιθήσεις. 
Κάποιες από τις πρακτικές της Κίνας έχουν 
προκαλέσει προβληµατισµούς µετά την σύλλη-
ψη του αρχηγού της Ιντερπόλ, Meng Hongwei 
και την ίδια στιγµή καταγράφεται ένταση µεταξύ 
των ΗΠΑ και της Κίνας µε αφορµή τον εµπορι-
κό πόλεµο που έχει ξεσπάσει ανάµεσα στις δύο 
υπερδυνάµεις.  Ο κ. Μόρισον δήλωσε ότι είναι 
σηµαντικό να διαπραγµατευτεί µε την Κίνα µε 
εποικοδοµητικό τρόπο. «Πρόκειται για µια ση-
µαντική σχέση που θα πρέπει να διαχειριστού-
µε προσεκτικά», δήλωσε στο 3ΑW χθες το πρωί 
και πρόσθεσε ότι η Αυστραλία µοιράζεται κοι-
νές αξίες µε τις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί 
µια εποικοδοµητική στρατηγική συνεργασία µε 
την Κίνα. «Έχουµε τις διαφορές µας», είπε ο κ. 
Μόρισον αλλά και «µια πολύ εποικοδοµητική 
εµπορική σχέση µε την Κίνα.  Η Αυστραλία µπο-
ρεί να διαδραµατίσει θετικό ρόλο στις σχέσεις 
ΗΠΑ-Κίνας».

Ο ι διευθύνοντες σύµβου-
λοι της Τράπεζας της Κοι-
νοπολιτείας Matt Comyn 
και ο Brian Hartzer της 

Westpac ήταν τα πρώτα ανώτατα 
τραπεζικά στελέχη που κλήθηκαν 
χτες να απαντήσουν στις ερωτή-
σεις των πολιτικών για την «απε-
χθή συµπεριφορά» των ιδρυµά-
των τους, που αποκαλύφθηκε 
κατά τις εργασίες της βασιλικής 
επιτροπής, ενώπιον της επιτρο-
πής Οικονοµικών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, σε δηµόσια 
ακρόαση στην Καµπέρα.
Σήµερα εµφανίζεται ενώπιον της 
επιτροπής ο διευθύνων σύµβου-
λος της ANZ Shayne Elliott, ενώ 
ο Andrew Thorburn της Εθνικής 
Τράπεζας της Αυστραλίας θα εµ-
φανιστεί την επόµενη εβδοµάδα.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Οικο-
νοµικών και βουλευτής των Λί-
µπεραλ Tim Wilson αναφέρουν 
ότι οι οι εν λόγω ακροάσεις απο-
τελούν µια σηµαντική ευκαιρία 
να εξεταστούν τα ανώτατα στελέ-
χη των τραπεζών.
Είπε ότι είναι σηµαντικό να µην 

επαναληφθεί η «απεχθής συµπε-
ριφορά» που αποκαλύφθηκε στο 
πλαίσιο των εργασιών της βασι-
λικής επιτροπής, χωρίς να ανα-
σταλεί, παράλληλα, η συµβολή 
των τραπεζών στην οικονοµία. 
«Αυτό το παράπτωµα είτε έχει 
µείνει ατιµώρητο είτε οι συνέ-
πειες δεν είναι ανάλογες µε τη 
σοβαρότητα του τι έχει συµβεί» 
είπε.
Οι ακροάσεις ακολούθησαν µετά 
την κοινοποίηση που έγινε την 
Τετάρτη, εκ µέρους της Αυστρα-
λιανής Ένωσης Τραπεζών, ενός 

νέου κώδικα του κλάδου που 
αποσκοπεί στην αποδυνάµωση 
της κακής συµπεριφοράς των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο κώδικας αυτός απαιτεί από 
τις τράπεζες να σταµατήσουν να 
χρεώνουν τους νεκρούς και να 
εξασφαλίζουν ότι θα αντλούν 
τέλη από τους πελάτες µόνο σε 
αντάλλαγµα για υπηρεσίες που 
παρέχουν πραγµατικά.
Πρόκειται για έναν εθελοντικό 
χάρτη συµπεριφοράς που θα τε-
θεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 
επόµενου έτους.

Σήµερα η δεύτερη ακρόαση των επικεφαλής 
των τραπεζών στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Ανασφαλείς νιώθουν οι πιο 
πολλές νέες γυναίκες στο Σίδνεϊ 
λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης
Μια παγκόσµια έκθεση αποκάλυψε ότι οι νέες γυναίκες αισθάνονται ανα-
σφαλείς στις πόλεις, συµπεριλαµβανοµένου του Σίδνεϊ, λόγω της επανει-
ληµµένης και συχνά επιθετικής σεξουαλικής παρενόχλησης την οποία αρ-
χίζουν να υφίστανται ήδη από την ηλικία των 11 ετών.
Οι περισσότερες γυναίκες και τα κορίτσια του Σίδνεϊ –πάνω από το 90%– 
αισθάνονται ανασφαλείς στο κέντρο της πόλης όταν πέφτει η νύχτα.
Πρόκειται για ένα βασικό συµπέρασµα της έκθεσης για την ανασφάλεια 
στην πόλη, που έγινε για λογαριασµό της ανθρωπιστικής οργάνωσης Plan 
International και κυκλοφόρησε την Πέµπτη, για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Κορι-
τσιού. Η έκθεση εξέτασε τις εµπειρίες των γυναικών σε πέντε από τις µε-
γαλύτερες πόλεις του κόσµου: ∆ελχί, Καµπάλα, Λίµα, Μαδρίτη και Σίδνεϊ.
Μέσα από ένα online πρόγραµµα που ονοµάζεται Free to Be, γυναίκες ηλι-
κίας κάτω των 30 ετών επισήµαναν τα µέρη που κρίνουν καλά ή άσχηµα 
σε έναν ψηφιακό χάρτη. Για κάθε ανεπιθύµητο τόπο, εξήγησαν τους λό-
γους που τον σηµείωσαν αναφέροντας περιστατικά παρενόχλησης και µη 
ηθεληµένης σωµατικής σεξουαλικής επαφής.
Η έρευνα βρήκε ότι σε όλες τις πόλεις οι γυναίκες ήταν 10 φορές πιο πι-
θανό από τους άνδρες να αισθάνονται ανασφαλείς σε έναν δηµόσιο χώρο.
Συνολικά 2.083 «καρφίτσες» έδειξαν σηµεία του χάρτη του Σίδνεϊ, µε το 
75% των θέσεων να θεωρούνται κακές. Η απειλή της σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης µε ή χωρίς φυσική επαφή ήταν η βασική αιτία – το 71 τοις 
εκατό των γυναικών δήλωσε ότι έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε 
εκείνους τους χώρους.
Η επικεφαλής της Plan International, Susanne Legena, δήλωσε ότι, σύµ-
φωνα µε τα αποτελέσµατα της έκθεσης, το 60% όλων των περιστατικών 
συνέβησαν στον δρόµο.
«Αυτό είναι σοβαρό και δεν έχει καταγραφεί µε σωστό τρόπο ούτε έχει 
γίνει κατανοητό από τους αρµόδιους» είπε. «Ξεκινά νωρίς στη ζωή µιας γυ-
ναίκας, και η συνηθέστερη εποχή που ανέφεραν την πρώτη τους εµπειρία 
σεξουαλικής παρενόχλησης ήταν µεταξύ των 11 και 15 ετών».




