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$

now

άλλαξε τον τρόπο που οδηγείς

με $5,000
με ένα νέο MG

και την ζωή σου 

αυτοκίνητοκαιμετρητά

Κυριακές
Προσκόμισε το λαχνό σου μέχρι τις 5 μ.μ.

Τετάρτες
Προσκόμισε το λαχνό σου μέχρι τις 7:15 μ.μ.

Κυριακή + 
Τετάρτη

κάθε

ξεκίνησε
το παιχνίδι           

εγγυημένα κάθε μήνα

Μπορείς να 
κερδίσεις

Κυβέρνηση εναντίον συνδικάτων
Η κυβέρνηση Morrison προω-

θεί την καταστολή των συν-
δικάτων μέσω νέων μέτρων 
που διευκολύνουν την κα-

τάργηση της καταχώρησης των συν-
δικάτων και τον αποκλεισμό αξιω-
ματούχων.
Η νομοθεσία επρόκειτο χτες να εισα-
χθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
με τον υπουργό Εργασιακών Σχέσε-
ων κ. Christian Porter να επιστρέφει 
το Νομοσχέδιο για την Εξασφάλιση 
της Ακεραιότητας στο κοινοβούλιο.
Οι συνδικαλιστές θα υπόκεινται σε 
μια εξέταση «καταλληλότητας προ-
σώπου», ενώ ο υπουργός ή οποιοσ-
δήποτε έχει «σημαντικό συμφέρον» 
θα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή 
ενός συνδικάτου. Παράλληλα, από 
τεστ δημοσίου συμφέροντος θα περ-
νούν οι συγχωνεύσεις των συνδικά-
των, όπως η συγχώνευση ισχυρών 
αριστερών κατασκευαστικών συνδι-
κάτων και ναυτικών ενώσεων.
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
έθεσε τις εργασιακές σχέσεις στην 
ημερήσια διάταξη μετά από την 
εντυπωσιακή νίκη του στις εκλογές, 
δεσμευόμενος να αναβιώσει αυτό το 
νομοσχέδιο, που η κυβέρνηση ανα-
φέρει ότι αποσκοπεί στην εξάλειψη 
της ανομίας των συνδικάτων.
Οι γερουσιαστές των μικρότερων 
κομμάτων απέρριψαν το νομοσχέδιο 

κατά την τελευταία κοινοβουλευτική 
θητεία, αλλά ο Συνασπισμός τώρα 
δημιουργεί νέες συμμαχίες. Η κυ-
βέρνηση επρόκειτο να χρειαστεί τέσ-
σερις γερουσιαστές στην Άνω Βου-
λή.
Η πρόεδρος του Συμβουλίου 
των Συνδικάτων της Αυστραλίας, 
Michele O’Neil, περιέγραψε τη νο-
μοθεσία ως επικίνδυνη και ακραία, 

λέγοντας ότι είναι σημαντικό οι άν-
θρωποι να έχουν την ελευθερία να 
κινούνται ανεξάρτητα από κυβερνη-
τικές και εργοδοτικές  παρεμβολές.
«Όλοι οι Αυστραλοί εργάτες επωφε-
λούνται από το έργο των συνδικά-
των. Εάν τα συνδικάτα τα κλείσουν 
ή τα κάνουν να σωπάσουν, ποιος 
θα αντέξει απέναντι στους ισχυρούς, 
ποιος θα εξασφαλίσει οι εργαζόμε-

νοι έχουν τα δικαιώματά τους και ότι 
αγωνίζονται για τη βελτίωσή τους;» 
είπε στο AAP.
«Η κυβέρνηση Morrison έχει επιτη-
ρήσει επιδρομές σε δημοσιογράφους 
και τώρα επιτίθεται στην ελευθερία 
των εργαζομένων να διευθύνουν τα 
δικά τους συνδικάτα. Πρόκειται για 
επικίνδυνες επιθέσεις σε θεμελιώ-
δεις πυλώνες της δημοκρατίας».

Dutton vs Medevac: Να καταργηθούν 
οι μεταφορές προσφύγων στην Αυστραλία 
Το σχετικά νέο σύστημα περί μεταφορών για ιατρικούς λόγους για τους αιτούντες άσυλο στο νησί Manus και στο 
νησί Nauru είναι πιθανό να περάσει από ριζικό επαναπροσδιορισμό.
Ο υπουργός Εσωτερικών Peter Dutton επρόκειτο χτες να παρουσιάσει τα σχέδιά του για την κατάργηση των λεγό-
μενων νόμων για τις μεταφορές αιτούντων άσυλο στο εσωτερικό της Αυστραλίας για ιατρικούς λόγους που έχουν 
μείνει γνωστοί ως «Medevac». Οι νόμοι αυτοί ψηφίστηκαν ενάντια στις επιθυμίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης 
νωρίτερα αυτό το έτος, σε μια περίοδο που είχε χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ο κ. Dutton υποστηρίζει ότι η «διόρθωση» της σχετικής νομοθεσίας θα διασφαλίσει ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση 
θα είναι σε θέση να καθορίσει ποιος εισέρχεται στη χώρα και ποιος όχι. Από την πλευρά του, το Κόμμα των Εργα-
τικών αντιτίθεται στην κατάργηση των νόμων του Medevac, οι οποίες δίνουν στους γιατρούς μεγαλύτερο λόγο και 
αποφασιστικό ρόλο στη χορήγηση εντολών μεταφορών των ανθρώπων για ιατρικούς λόγους.
Ο κ. Dutton όμως έχει πλέον τις ψήφους που απαιτούν οι αλλαγές τις οποίες προωθεί στο κοινοβούλιο, αν και 
αντιμετωπίζει μια πιο σκληρή δοκιμασία στη Γερουσία. 
Η ανεξάρτητη γερουσιαστής Jacqui Lambie είναι πιθανό να αποτελέσει την αποφασιστική ψήφο, αλλά μέχρι και 
χτες το πρωί δεν είχε ακόμη ανοίξει τα χαρτιά της γι’ αυτό το θέμα. Η γερουσιαστής Lambie έχει σχηματίσει μια 
χαλαρή συμμαχία με το κόμμα Center Alliance –το οποίο αντιτίθεται στην κατάργηση των νόμων– αλλά δεν έχει την 
υποχρέωση να συμμορφώνεται με την κομματική του γραμμή.


