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Ο υπουργός Εργασίας 
της ΝΝΟ ζητά συγγνώµη 
για µήνυµά του που 
παρέπεµπε σε πρώην 
αρχηγό της KKK
Ο βουλευτής των Εργατικών της ΝΝΟ 
Shaoquett Moselmane δήλωσε ότι ήταν λάθος 
η ενέργειά του να παραπέµψει τους ακόλου-
θούς του στο Twitter σε έναν πρώην αρχηγό 
της Ku Klux Klan.
Το τουίτ, το οποίο ανάρτησε περίπου τις 10:00 
µ.µ. την Τετάρτη το βράδυ και στη συνέχεια δι-
αγράφηκε, παρέπεµπε στην αρχική σελίδα του 
Αµερικανού λευκού ρατσιστή David Duke.
Ο κ. Duke είναι πρώην αρχηγικό στέλεχος της 
Ku Klux Klan και πολιτικός στην πολιτεία στη 
Λουιζιάνα.
Το τουίτ είχε τίτλο: Ισραηλινό Lobby Ελέγχει 
την Αυστραλιανή Εξωτερική Πολιτική – και 
τον Πρώην Υπουργό Εξωτερικών Bob Carr.
Ο κ. Moselmane, ο οποίος εξελέγη το 2009, 
είναι ο πρώτος µουσουλµάνος βουλευτής στη 
ΝΝΟ. Είπε ότι αποφάσισε να αναρτήσει αυτό 
το τουίτ σε απάντηση στις παρατηρήσεις του 
πρωθυπουργού Scott Morrison νωρίτερα αυτή 
την εβδοµάδα ότι ήταν «ανοιχτός» στην προ-
οπτική να µετακινήσει την πρεσβεία της Αυ-
στραλίας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην 
Ιερουσαλήµ.
«∆εν γνώριζα το ιστορικό του Duke, αλλά όταν 
το πρόσεξα, έβαλα στο google το όνοµα για να 
µάθω ποιος ήταν» είπε. «Πήρα ένα µάθηµα».

Αντιρρήσεις για τον τρόπο διαχείρισης της 
οικονοµικής βοήθειας προς την Ινδονησία

Εξοργισµένος ο McCormack µε 
τον υπαινιγµό να αναλάβει την ηγεσία ο Joyce

Η Αυστραλία υποσχέθηκε 
βοήθεια ύψους 5,5 εκα-
τοµµυρίων δολαρίων 
στην Ινδονησία νωρί-

τερα αυτό τον µήνα µετά από τον 
σεισµό και το τσουνάµι που σκό-
τωσε περισσότερους από 2.000 
ανθρώπους και εκτόπισε εκατοµ-
µύρια άλλους , αλλά η υπόσχεση 
αυτή προκάλεσε µια διαδικτυακή 
αντίδραση για το πώς δαπανώνται 
τα χρήµατα της Αυστραλίας στην 
Ινδονησία.
Για παράδειγµα, κάποιοι Αυστρα-
λοί επέκριναν τις δαπάνες του ιν-
δονησιακού στρατού στο Twitter 
και σε άλλα κοινωνικά µέσα ενη-
µέρωσης, λέγοντας ότι τα χρήµα-
τα για την ανακούφιση του πλη-
θυσµού πρέπει να ληφθούν από 
τον στρατιωτικό προϋπολογισµό 
της χώρας και να µην παρέχονται 
από ξένη βοήθεια ή ότι θα έπρεπε 
να διατεθούν για την ανακούφιση 
των Αυστραλών που έχουν πληγεί 
από την ξηρασία.
Ωστόσο, ένα φετινό γκάλοπ του 
Lowy Institute έδειξε ότι το κοι-
νό δεν κατανοεί το πώς δαπανώ-
νται τα χρήµατα από προγράµµατα 

εξωτερικής βοήθειας της Αυστρα-
λίας σε όλο τον κόσµο.
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εξω-
τερικών Υποθέσεων (DFAT), η 
Ινδονησία, ως ένας από τους πιο 
κοντινούς γείτονες της Αυστραλί-
ας, έχει λάβει 359 εκατ. δολάρια 
το τελευταίο οικονοµικό έτος. Από 
το 2013 –υπό τον Tony Abbott– η 
Αυστραλιανή Υπηρεσία ∆ιεθνούς 
Ανάπτυξης (AusAid) σταµάτησε 
να διαχειρίζεται τις χορηγήσεις 
εξωτερικής βοήθειας, οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν ξανά στο DFAT.
Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκ-
θεση του DFAT, οι βασικοί στόχοι 
της βοήθειας προς την Ινδονησία 
περιλαµβάνουν αποτελεσµατικούς 
οικονοµικούς θεσµούς και υπο-

δοµές, ανθρώπινη ανάπτυξη και 
αποτελεσµατική διακυβέρνηση. 
Ωστόσο, η AidWatch, µια διε-
θνής εταιρεία παρακολούθησης 
της ανθρωπιστικής βοήθειας που 
εδρεύει στο Σίδνεϊ, δήλωσε στο 
ABC ότι από τότε που ανέλαβε το 
DFAT AusAid, η εστίαση έχει µε-
τατοπιστεί από την ανάπτυξη στις 
επενδύσεις.
«Στρέφεται κατά κύριο λόγο στην 
ιδιωτική ανάπτυξη και στην οικο-
νοµική ανάπτυξη στην Ινδονησία 
προς όφελος των αυστραλιανών 
εταιρειών που εξάγουν στην Ιν-
δονησία ή παράγουν στην Ινδο-
νησία» δήλωσε ο πρόεδρος της 
AidWatch James Goodman, προ-
σθέτοντας ότι χρησιµοποιήθηκε 
και ως µέσο εδραίωσης διπλω-
µατικών σχέσεων. «Έτσι, οι ενι-
σχύσεις διανέµονται τώρα προς 
το εθνικό συµφέρον της Αυστρα-
λίας».
Ο κ. Goodman είπε ότι η αυστρα-
λιανή βοήθεια χάνει τον στόχο 
της, επειδή το βασικό πρόβληµα 
στην Ινδονησία δεν είναι η οικο-
νοµική ανάπτυξη, αλλά η ανισό-
τητα.

ΟMichael McCormack δηλώνει ότι κανένας 
από τους συναδέλφους του δεν τον έχει προ-
σεγγίσει για να του µεταφέρει παράπονα για 

την ηγεσία του, παρά τις αναφορές που υπάρχουν 
για δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό του λόγω των 
θεωρήσεων βίζας για εποχικές γεωργικές εργασίες.
Ο ηγέτης των Nationals ήρθε αντιµέτωπος µε τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης την Πέµπτη το πρωί, 

αφού ο αρχηγός που αντικατέστησε, ο Barnaby 
Joyce, δήλωσε ότι είναι πρόθυµος να αναλάβει την 
ηγεσία του κόµµατος αν του «προσφερθεί».
«Πρέπει να πω ότι κανένα µέλος του Εθνικού Κόµ-
µατος δεν µε έχει προσεγγίσει για να µου πει ότι 
δεν είναι ικανοποιηµένοι» είπε ο κ. McCormack. 
«Ξέρω ότι έχω την υποστήριξη της κοινοβουλευτι-
κής οµάδας» δήλωσε µιλώντας σε δηµοσιογράφους 
στο Κοινοβούλιο. «Ο αριθµός των συναδέλφων µου 
που µου έστειλαν µηνύµατα, που µου τηλεφώνησαν, 
που επισκέφτηκαν το γραφείο µου και είπαν: “Κοί-
τα, κάνεις σπουδαία δουλειά, απλώς συνέχισε αυτό 
που κάνεις” είναι µεγάλος».
Ο κ. McCormack δήλωσε ότι «δεν κάνει στην άκρη» 
και είπε ότι προσβλέπει στις δεσµεύσεις του προς το 
εκλογικό σώµα το Σαββατοκύριακο.
Νωρίτερα, ο πρώην ηγέτης των Nationals, κ. Joyce, 
δήλωσε ότι δεν κυνηγάει ψήφους, αλλά ότι δεν θα 
απέρριπτε τον ρόλο του αρχηγού του κόµµατος, εάν 
του τον πρόσφεραν οι συνάδελφοί του. «Πάντα έλε-
γα ότι αν µου πρόσφεραν κάτι, θα το έπαιρνα. Αλλά 
δεν το επιδιώκω» δήλωσε ο κ. Joyce στο Sky News.
Η κριτική που έχει ασκηθεί στον κ. McCormack 
αυτές τις µέρες αφορά το ότι δεν έχει υπερασπιστεί 
επαρκώς τη θέση του για τις εποχικές γεωργικές βί-
ζες. Οµάδες λόµπι, όπως η Οµοσπονδία Αγροτών, 
θέλουν µια νέα γεωργική βίζα για να φέρουν πε-
ρισσότερους εποχικούς αλλοδαπούς εργαζόµενους 
στην Αυστραλία, παράλληλα µε τα υπάρχοντα συ-
στήµατα που φέρνουν εργαζόµενους από τα Νησιά 
του Ειρηνικού και από άλλες χώρες.
Οι Nationals έχουν επανειληµµένα υποσχεθεί αυτές 
τις βίζες, αλλά η κυβέρνηση Morrison δεν έχει κάνει 
καµία σχετική ανακοίνωση.




