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Πρόσθετη χρηµατοδότηση για 
την ψυχική υγεία των νέων 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αναµένεται να 
ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει επιπλέον 50 
εκατοµµύρια δολάρια για την υπηρεσία ψυχι-
κής υγείας Headspace.

Χιλιάδες νέοι που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
ψυχικής υγείας αναµένεται ότι θα λάβουν βοήθεια 
ευκολότερα, ως αποτέλεσµα της απόφασης της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης να δαπανήσει επι-
πλέον 50 εκατοµµύρια δολάρια για την ενίσχυση 
και αναβάθµιση των κέντρων υποστήριξης. Ο Συ-
νασπισµός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα αυξή-
σει τη χρηµατοδότηση για το Headspace, το οποίο 
διαχειρίζεται 107 κέντρα ψυχικής υγείας νέων σε 
όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση διέθετε κάθε χρόνο για 
τα κέντρα 95,7 εκατοµµύρια δολάρια και µε την 
πρόσθετη χρηµατοδότηση αναµένεται να προσλη-
φθεί περισσότερο προσωπικό και έτσι να µειωθεί 
ο χρόνος αναµονής για τις υπηρεσίες τους.

Δέσμευση Σόρτεν για ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου 
της Μελβούρνης με 300 εκατομμύρια δολάρια

Το πολυαναµενόµενο έργο της επέκτασης του προ-
αστιακού σιδηροδρόµου της Μελβούρνης αναµέ-
νεται να λάβει ενίσχυση ύψους 300 εκατοµµυρίων 
δολαρίων αν ο Μπιλ Σόρτεν κερδίσει τις επόµε-
νες εκλογές. Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης δε-

σµεύτηκε ότι η οµοσπονδιακή κυβέρνηση των Ερ-
γατικών θα διαθέσει ισόποσο των χρηµάτων που 
έχει  ήδη υποσχεθεί ο πρωθυπουργός της Βικτώρι-
ας Ντάνιελ Άντριους από τον Αύγουστο για τη δη-
µιουργία νέας σιδηροδροµικής γραµµής υψηλής 

ταχύτητας που θα συνδέει τα ανατολικά προάστια 
της Μελβούρνης µε τα δυτικά. Οι δύο ηγέτες του 
Εργατικού Κόµµατος πραγµατοποίησαν κοινή συ-
νέντευξη τύπου την Κυριακή το πρωί επιβεβαιώ-
νοντας τη συµφωνία.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στηρίζει τα σχέδια της Πολιτειακής Κυβέρνησης στη Βικτώρια για επέκταση του προαστιακού σιδηροδροµικού 
δικτύου της Μελβούρνης.

Οι Εργατικοί δεσµεύονται ότι θα µειώσουν 
το ποσοστό παιδικής θνησιµότητας

Σ ε µια προσπάθεια να µειωθεί το επίµονα υψηλό ποσοστό παιδικής θνη-
σιµότητας στην Αυστραλίας, το Εργατικό Κόµµα υποσχέθηκε να επενδύ-
σει 5 εκατοµµύρια δολάρια στην σχετική έρευνα αν κερδίσει τις επόµενες 
εκλογές. Το ποσοστό παιδικής θνησιµότητας παραµένει σταθερό για δύο 

δεκαετίες και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 2,200 µωρά. Σε µια προ-
σπάθεια να µειωθεί το υψηλό ποσοστό - έξι µωρά πεθαίνουν καθηµερινά - η 
εκπρόσωπος των Εργατικών για την Υγεία, Catherine King, ανακοίνωσε ότι µια 
κυβέρνηση των Εργατικών θα επενδύσει στην πρόληψη για να σώσει ζωές και να 
στηρίξει τις οικογένειες. Από τη χρηµατοδότηση πολλών εκατοµµυρίων δολαρί-
ων, 150.000 δολάρια θα διατεθούν για την ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής 
για τη θνησιµότητα, σύµφωνα µε τις συστάσει του Ιδρύµατος Stillbirth, δήλωσε 
την Κυριακή η κα King. «Είναι µια τραγική ιστορία. Μετά από τα καλά νέα της 
εγκυµοσύνης να πρέπει στη συνέχεια να αντιµετωπίσουµε την φοβερή εµπειρία 
του µωρού που πέθανε στη µήτρα... είναι πραγµατικά πολύ τραγικό», είπε η σκι-
ώδης Υπουργός. Η Αυστραλία έχει σηµειώσει πρόοδο στη µείωση των αιφνί-
διων θανάτων των βρεφών, αλλά το ποσοστό θνησιµότητας δεν έχει αλλάξει. 
Οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά 
στον γενικό πληθυσµό. Η δέσµευση του Εργατικού Κόµµατος περιλαµβάνει 1,85 
εκατοµµύρια δολάρια για εκπαιδευτική εκστρατεία που θα ενθαρρύνει τις έγκυες 
γυναίκες να κοιµούνται πλάγια, γεγονός που µειώνει τον κίνδυνο θνησιγένειας 
κατά 9%. Η χρηµατοδότηση περιλαµβάνει επίσης 1,5 εκατοµµύρια δολάρια για 
έρευνα που θα επικεντρώνεται στο 65 τοις εκατό των µωρών που φεύγουν από τη 
ζωή από µη γνωστά αίτια και 1,5 εκατοµµύρια δολάρια για τη δηµιουργία δωρεάν 
εφαρµογής για την παρακολούθηση της εγκυµοσύνης σε πραγµατικό χρόνο και 
για τη συλλογή δεδοµένων για περαιτέρω έρευνα. «Οι Εργατικοί δεσµεύονται ότι 
η Υγεία θα είναι η πρώτη µας προτεραιότητα», δήλωσε η κ. King. Να σηµειωθεί 
ότι Επιτροπή της Γερουσίας διεξάγει έρευνα σχετικά µε την παιδική θνησιµότητα 
και τα αποτελέσµατα της θα ανακοινωθούν στις αρχές του επόµενου έτους.

Η Οµοσπονδιακή Αντιπολίτευση υποσχέθηκε ότι 
θα επενδύσει 5 εκατοµµύρια δολάρια για να µειώσει το 
υψηλό ποσοστό παιδικής θνησιµότητας στην Αυστραλίας. 




