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Morrison: Να πουν οι πολιτείες πόσους
μετανάστες μπορούν να αντέξουν
Σ το πλαίσιο της Οµιλίας Μπρά-

ντφιλντ 2018 στην Πινακοθή-
κη της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο 
πρωθυπουργός Scott Morrison 

αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτηµα της 
µετανάστευσης και στην άµεση ανά-
γκη να περιοριστεί ο αριθµός των 
µεταναστών που εγκαθίστανται στις 
πόλεις της Αυστραλίας.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι σκο-
πεύει να µειώσει τον αριθµό των µε-
ταναστών που έρχονται στην Αυστρα-
λία κατά περίπου 30.000 ανθρώπους, 
αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες για 
τη συµφόρηση των πόλεων. «Λένε: 
φτάνει, φτάνει, φτάνει» δήλωσε ο κ. 
Morrison στην οµιλία του στο Σίδνεϊ 
τη ∆ευτέρα το βράδυ. «Οι δρόµοι εί-
ναι µποτιλιαρισµένοι, τα λεωφορεία 
και τα τρένα είναι γεµάτα, τα σχολεία 
δεν δέχονται πλέον εγγραφές, ακούω 
τι λέτε, σας ακούω ξεκάθαρα».
Το ανώτατο όριο πρόσληψης µετα-
νάστευσης έχει οριστεί στα 190.000 
άτοµα από το 2012-13, αν και η 

πραγµατική πρόσληψη τα τελευταία 
χρόνια αριθµούσε 30.000 µετανά-
στες κάτω από το ανώτατο όριο. Ως 
αποτέλεσµα της πολιτικής περί µε-
ταναστευτικών εισροών που ακο-
λουθούν οι πολιτείες, ο κ. Morrison 
δήλωσε ότι αναµένει ότι το ανώτατο 
όριο θα µειωθεί.
Οι πολιτειακοί υπουργοί έχουν κλη-
θεί να εκφράσουν την άποψή τους 

σχετικά µε τον καθορισµό του ανώτα-
του ορίου της χώρας όσον αφορά τα 
επίπεδα µετανάστευσης στη συνεδρί-
αση του COAG του επόµενου µήνα.
Ο κ. Morrison δήλωσε ότι οι πολιτεί-
ες είναι σε καλύτερη θέση να προβλέ-
ψουν τον αντίκτυπο της πληθυσµια-
κής ανάπτυξης στις υποδοµές τους.
«Θέλω οι πολιτείες να παρουσιάσουν 
τα πληθυσµιακά τους σχέδια ... Αυτό 

θα βοηθήσει στον καθορισµό των 
ανώτατων ορίων και των πολιτικών 
για τη µετανάστευση κατά το επόµε-
νο έτος, εξασφαλίζοντας ότι η µετα-
νάστευση τελικά θα συνδέεται µε τις 
δυνατότητες των υποδοµών µας και 
µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες».
Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ Gladys 
Berejiklian ζήτησε να µειωθεί στο 
µισό ο ετήσιος αριθµός των µετανα-
στών, καθώς το Σίδνεϊ αντιµετωπίζει 
προβλήµατα συµφόρησης και υποδο-
µών, τα οποία, σύµφωνα µε την κα 
Berejiklian, προέρχονται από τους 
µετανάστες, που προτίµησαν µαζικά 
αυτή την πόλη της Αυστραλίας έναντι 
άλλων.
«Το παλιό µοντέλο ενός ενιαίου, εθνι-
κού ανώτατου ορίου που καθορίζεται 
από την Καµπέρα δεν είναι πλέον κα-
τάλληλο» δήλωσε ο κ. Morrison. «Οι 
πολιτείες γνωρίζουν καλύτερα το µέ-
γεθος του πληθυσµού που µπορούν 
να εξυπηρετήσουν οι υπάρχουσες 
υποδοµές και οι υπηρεσίες τους».

Ο αριθµός των άστεγων Αυστραλών 
θα µπορούσε να µειωθεί στο µισό 
σε 10 χρόνια, σύµφωνα µε ένα σχέ-
διο για τη δηµιουργία τόσο πιο προ-
σιτών οικονοµικά κατοικιών όσο και 
κοινωνικών κατοικιών, σύµφωνα 
µε µια κορυφαία αρµόδια οµάδα. Η 
ένωση Community Housing Industry 
Association δηµοσιοποίησε χτες το 
σχέδιό της, σε εκδήλωση στη Μελ-
βούρνη που παρακολούθησε και ο αρ-
χηγός της αντιπολίτευσης Bill Shorten.
Το σχέδιο προτείνει την κατασκευή 
τουλάχιστον 100.000 νέων, οικονοµι-
κά προσιτών κατοικιών και 100.000 
νέων κατοικιών κοινωνικής στέγασης 
σε ολόκληρη την Αυστραλία έως το 
2028. Αυτό θα συµβάλει στην ικα-
νοποίηση των µελλοντικών αναγκών 
στέγασης και θα µειώσει τους αστέ-
γους στο µισό, σύµφωνα µε το προτει-
νόµενο σχέδιο.
Η ένωση ζητά επίσης έναν ειδικό οµο-
σπονδιακό υπουργό για τη στέγαση 
και µια εθνική στεγαστική στρατηγική.
Ο κ. Shorten απευθύνθηκε στην ένω-
ση την Τρίτη, τη στιγµή που οι Εργα-
τικοί και ο Συνασπισµός παραµένουν 
κλειδωµένοι σε έναν πόλεµο λέξεων 
γύρω από το σχέδιο της αντιπολίτευ-

σης για τη µεταρρύθµιση των φορολο-
γικών ελαφρύνσεων για τους επενδυ-
τές σε ακίνητα. Οι Εργατικοί θέλουν 
να διατηρήσουν τις φορολογικές επι-
βαρύνσεις µόνο για τα νεόδµητα σπί-
τια –µε µια πολιτική που δε θα ισχύει 
για τους υπάρχοντες επενδυτές– και 
να κάνει αλλαγές στη φορολόγηση επί 
των κεφαλαιακών κερδών.
Ο ιδρυτής της Aussie Home Loans 
John Symond δήλωσε τη ∆ευτέρα ότι 
η πολιτική των Εργατικών θα αποτε-
λέσει «πυρηνική βόµβα». Ο θησαυ-
ροφύλακας Josh Frydenberg, από 
την πλευρά του, είπε ότι η πρόταση 
του Εργατικού Κόµµατος είναι «πολύ 
κακή» για τους ιδιοκτήτες σπιτιών και 
για τους ενοικιαστές. 
«Θα είναι πολύ επιβαρυντική για αν-
θρώπους που αποπληρώνουν το σπίτι 
τους, ανθρώπους που θέλουν ακόµη 
και να µπουν στην αγορά στέγης» δή-
λωσε στο Nine Network.
Ωστόσο, ο κ. Bowen αρνήθηκε αυτές 
τις παρατηρήσεις ως «κινδυνολογία». 
«Οι Εργατικοί θέλουν να βρεθεί µια 
ισορροπία, έτσι ώστε όλοι οι Αυστρα-
λοί να µπορούν να πραγµατοποιήσουν 
το όνειρό τους να έχουν το δικό τους 
σπίτι» είπε.

Εκατοντάδες βικτωριανοί δάσκαλοι 
άφησαν τις αίθουσες διδασκαλίας 
και κατευθύνθηκαν στο πολιτειακό 
κοινοβούλιο χτες, ζητώντας να απε-
λευθερωθούν τα παιδιά που κρα-
τούνται στο Nauru και να κλείσουν 
οι υπεράκτιοι προσφυγικοί καταυλι-
σµοί.
∆άσκαλοι του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα άφησαν για µία 
µέρα τους µαθητές τους, ώστε να 
εκφράσουν τη θέση τους κατά την 
τελευταία ηµέρα της εκστρατείας 
#KidsOffNauru την Τρίτη, έξω από 
το κοινοβούλιο της Βικτώριας.
«Αναλάβαµε αυτή την ενέργεια επει-
δή ανησυχούµε πολύ για όσα συµ-
βαίνουν στο Manus και στο Nauru» 
δήλωσε η εκπρόσωπος των καθηγη-
τών για τους πρόσφυγες Lucy Honan 
στο AAP πριν από τη διαµαρτυρία. 
«Είναι καιρός να κλείσουµε αυτά τα 
στρατόπεδα».
Ο Mehdi, ιρανός πρόσφυγας στο 
Nauru, συνόδευσε τους δασκάλους 
µαζί µε άλλους οµιλητές, συµπερι-
λαµβανοµένων των πρώην καθηγη-
τών του Nauru.
Με ανθρώπους να εξακολουθούν 
να βρίσκονται στο Nauru και στο 
Manus και µε 16 παιδιά σε κέντρο 
κράτησης στη Μελβούρνη, οι δά-
σκαλοι θέλουν να τους εγκαταστήσει 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση εκ νέου 
στην Αυστραλία.
«Πολλοί από εµάς είµαστε δάσκαλοι 
µε παιδιά που προέρχονται από οι-
κογένειες προσφύγων. Αυτή η κατά-
σταση επηρεάζει τις τάξεις µας, είναι 

ένα ζωντανό θέµα, µας έχει ανατεθεί 
µια ευθύνη για τα παιδιά και τώρα 
δίνουµε ένα παράδειγµα» δήλωσε η 
κα Honan.
Είπε ότι εκατοντάδες δάσκαλοι εί-
χαν λάβει άδεια άνευ αποδοχών 
από τον διευθυντή του σχολείου 
τους να απέχουν από τα µαθήµατα 
της Τρίτης.
Εκπρόσωπος του Τµήµατος Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης δήλωσε ότι 
οι δάσκαλοι είναι ελεύθεροι να υπο-
στηρίζουν τις απόψεις τους, αλλά 
δεν πρέπει να χρησιµοποιούν την 
επαγγελµατική τους θέση για να κά-
νουν πολιτικές δηλώσεις.
«Οι εκπαιδευτικοί έχουν έναν ρόλο, 
κι αυτός είναι να ενθαρρύνουν τους 
µαθητές τους να εξετάζουν και να 
σκέφτονται κριτικά για µια σειρά 
από τρόπους προσέγγισης σύνθε-
των ζητηµάτων που συζητιούνται 
στην κοινότητα» πρόσθεσε.
Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τη δι-
αµαρτυρία τους και στο Κουίνσλαντ 
ως µέρος της εκστρατείας.

∆ιαµαρτυρία δασκάλων 
για τα παιδιά του Nauru

Νέο στεγαστικό πλάνο της κυβέρνησης




