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Στο δικαστήριο για διακίνηση υλικού παιδικής 
πορνογραφίας ο Hansen των Εργατικών

Ο Peter Andrew Hansen έχει 
συλληφθεί και κρατείται από 
τότε που έφτασε στο αεροδρό-
µιο του Σίδνεϊ τον Οκτώβριο 

επιστρέφοντας από το Βιετνάµ.
Οι αξιωµατικοί της Αυστραλιανής Οµο-
σπονδιακής Αστυνοµίας (AFP) εκτέ-
λεσαν ένταλµα έρευνας στην κατοικία 
του στην Cabramatta και του απήγγει-
λαν κατηγορίες για παραγωγή παιδικής 
πορνογραφίας στις Φιλιππίνες και για 
εισαγωγή υλικού παιδικής εκµετάλλευ-
σης. Ο 61χρονος πρόκειται να εµφανι-
στεί στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της NΝΟ 
αυτή την εβδοµάδα για να ζητήσει να 
αφεθεί ελεύθερος µε εγγύηση.
Ο κ. Hansen γνωρίζει άπταιστα τη βι-
ετναµέζικη γλώσσα και έχει εργαστεί 
ως δικηγόρος αποζηµιώσεων και ως 
δάσκαλος ασιατικών σπουδών. Επίσης 
παρείχε προηγουµένως νοµικές συµ-
βουλές στην Ένωση Εργαζοµένων στις 
ΜΜΜ.
Ο κ. Hansen, ο οποίος χαρακτηρίζει τον 
εαυτό του ως «περήφανο Cabramattan», 
µετακόµισε στο Βιετνάµ περίπου τον 
Ιανουάριο του 2018.
Η πιο πρόσφατη ανάρτηση στη σελίδα 
του στο Facebook γιορτάζει το γεγονός 
ότι ο κ. Hansen έλαβε άδεια οδήγησης 
από το Βιετνάµ. «Ω ευλογηµένη ηµέρα! 

Για την οποία περίµενα 27 χρόνια!» 
γράφει. Σε δήλωσή του, το Κόµµα των 
Εργατικών της ΝΝΟ δήλωσε ότι έλαβε 
πολύ πρόσφατα γνώση για το επικείµε-
νο δικαστήριο και ότι έχει αναστείλει 
την ιδιότητά του ως µέλους του κόµµα-
τος.
«Το Κόµµα των Εργατικών της ΝΝΟ 
έλαβε γνώση ότι ο Peter Hansen θα 

εµφανιστεί ενώπιον του Ανωτάτου ∆ι-
καστηρίου την Πέµπτη» γράφει η ανα-
κοίνωση. «Η ιδιότητα του µέλους έχει 
ανασταλεί».
H ανεξάρτητη υποψήφια Dai Le για 
την έδρα της Cabramatta έχει καλέσει 
τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Michael 
Daley να ζητήσει από τον βουλευτή 
Nick Lalich και τον κ. Guy Zangari 

από το Fairfield να κάνουν στην άκρη, 
«όταν την κοινότητά µας απασχολούν 
αυτά τα φρικτά νέα».
«Αξίζουµε καλύτερη εκπροσώπηση, η 
κοινότητά µας αξίζει περισσότερο από 
ό,τι είναι πρόθυµα να µας δώσουν τα 
µεγάλα πολιτικά κόµµατα» ανέφερε.
Η Dai Le ήταν υποψήφια µε το Φιλε-
λεύθερο Κόµµα το 2008 και το 2011.

Julian Burnside εναντίον 
Josh Frydenberg στις εκλογές
Ο διακεκριµένος δικηγόρος Julian Burnside πρόκειται να κατέβει ως υπο-
ψήφιος των Πρασίνων ενάντια στον Θησαυροφύλακα Josh Frydenberg στη 
βικτωριανή έδρα του Kooyong στις οµοσπονδιακές εκλογές.
Ο κ. Burnside επρόκειτο χτες να ανακοινώσει την έναρξη της προεκλογι-
κής του εκστρατείας.
Ένας λογαριασµός Twitter που συνδέεται µε τον κ.  Burnside, υπερασπι-
στή, µεταξύ άλλων, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αναφέρει ότι «είναι 
πολύ ανήσυχος από την αλλαγή του κλίµατος και από την κακοµεταχείριση 
των αιτούντων άσυλο. Ανησυχεί για το επίπεδο ατιµωρησίας που υπάρχει 
στην πολιτική».
Ο διακεκριµένος δικηγόρος είναι επικεφαλής µιας κατά µέτωπο επίθεσης 
κατά της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας εξ ονόµατος µιας οµάδας προ-
σφύγων από το Ναούρου και το νησί Manus.
Η κίνηση αυτή, που ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο, ισχυρίζεται ότι οι πρόσφυγες 
έχουν υποβληθεί σε «βασανιστήρια, σε εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας 
και σε εκ προθέσεως εξαπάτηση από την αυστραλιανή κυβέρνηση».
Ο κ. Frydenberg αντιµετωπίζει ήδη µια πρόκληση από τον πρώην αρ-
χηγό της Clean Energy Finance Corporation Oliver Yates, ο οποίος έχει 
προσδιορίσει την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής ως την πρώτη του 
προτεραιότητα.
Ο θησαυροφύλακας είναι ένας από τους πολλούς κυβερνητικούς υπουρ-
γούς που κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους από υψηλού επιπέδου 
υποψηφίους άλλων κοµµάτων ή ανεξάρτητους.
Η πρώην Φιλελεύθερη και νυν ανεξάρτητη Julia Banks ελπίζει να κερδί-
σει τη βικτωριανή έδρα του Flinders απέναντι στον υπουργό Υγείας Greg 
Hunt. Παράλληλα, ο ολυµπιονίκης των Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώ-
νων Zali Steggall έρχεται αντιµέτωπος µε τον πρώην πρωθυπουργό Tony 
Abbott.
Ο πρώην ανεξάρτητος βουλευτής Rob Oakeshott σκοπεύει επίσης να κάνει 
µια θεαµατική πολιτική επιστροφή, απέναντι στον βουλευτή του Εθνικού 
Κόµµατος Luke Hartsuyker στο εκλογικό σώµα του Cowper της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας.

Τα παιδιά της Αυστραλίας συχνά καταναλώνουν σε ένα µόνο 
γεύµα τη µέγιστη συνιστώµενη ηµερήσια δόση αλατιού.
Μια νέα έκθεση από το The George Institute για την Παγκό-
σµια Υγεία, το Vic Health και το Heart Foundation ανέλυσε 
την περιεκτικότητα σε αλάτι στα παιδικά γεύµατα από τέσσερα 
µεγάλα καταστήµατα γρήγορου φαγητού και τα αποτελέσµατα 
ήταν συγκλονιστικά.
∆ιαπίστωσαν ότι η περιεκτικότητα σε άλατα των ταχυφαγείων 
στην Αυστραλία, όπως στα γεύµατα µε τα ψιλοκοµµένα κο-
τόπουλα, θα µπορούσε να είναι περισσότερο από δύο φορές 
πιο αλµυρή από τα παρόµοια γεύµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Τα γεύµατα µε τηγανητές πατάτες ήταν από τις πιο υγιεινές 
επιλογές.
Από τα τέσσερα καταστήµατα γρήγορου φαγητού που αναλύ-
θηκαν, τα McDonald’s ήταν η µόνη αλυσίδα που παρείχε φέ-
τες µήλου, γιαούρτι και ντοµατίνια ως εναλλακτική λύση στα 
ζεστά κοµµάτια.
Η διαιτολόγος του Heart Foundation, Σιαν Άρµστρονγκ, δή-
λωσε ότι, ενώ κανένα από τα γεύµατα δεν αποτελεί «υγιεινή 

επιλογή», είναι πολύ ανησυχητικό το ότι κάποια από αυτά πε-
ριέχουν περισσότερο αλάτι από όσο συνιστάται να καταναλώ-
νουµε σε µία ολόκληρη µέρα.
«Ένα ανησυχητικό 80 τοις εκατό των παιδιών της Αυστρα-
λίας τρώνε πάρα πολύ αλάτι – µε το µεγαλύτερο ποσοστό να 
προέρχεται από τα επεξεργασµένα τρόφιµα και τα fast food» 
δήλωσε η κα Armstrong.
Σηµαντικά ευρήµατα: α) Το µεγαλύτερο παιδικό γεύµα ήταν το 
παιδικό πακέτο six-nugget του Hungry Jack, το οποίο περιείχε 
το 108% της συνιστώµενης ηµερήσιας πρόσληψης αλατιού 
για παιδιά από τεσσάρων έως οκτώ ετών. β) Το γευστικότερο 
παιδικό γεύµα ήταν το µεσηµεριανό Pak Veggie Delight Minis 
Sub το οποίο περιείχε το 13% της ηµερήσιας συνιστώµενης 
πρόσληψης αλατιού για παιδιά από τεσσάρων έως οκτώ ετών. 
γ) Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στο ίδιο προϊόν σε διαφορε-
τικές αγορές. Ένα πακέτο έξι κοµµατιών κοτόπουλου από το 
KFC και το Hungry Jack’s περιείχε διπλάσια ποσότητα αλα-
τιού από το αντίστοιχο των McDonald’s.
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Υπερβολικά πολύ αλάτι καταναλώνουν τα παιδιά της Αυστραλίας




