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M ια γυναίκα που αναφέρθη-
κε στις εµπειρίες της µε το 
σύστηµα κοινωνικής ασφά-
λισης της Αυστραλίας σε 

εκποµπή της κρατικής τηλεόρασης 
έκανε δηµοσιογράφους και πολιτι-
κούς να χάσουν τα λόγια τους. Η γυ-
ναίκα που ονοµάζεται Ricci Bartels, 
δήλωσε ότι αναγκάστηκε να γρα-
φτεί στο Newstart στην ηλικία των 
62 ετών όταν έχασε τη δουλειά της 
λόγω προγράµµατος µείωσης των 
θέσεων εργασίας και περισσότερο 
από τρία χρόνια αργότερα δεν µπο-
ρεί να βρει δουλειά. «Πως θα µπο-
ρούσα να τα βγάλει πέρα κάποιος 
όπως εγώ», ρώτησε την προσκε-
κληµένους στην εκποµπή… Η Φιλε-
λεύθερος βουλευτής Jason Falinski 
δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει αρκετά» 
για την προσωπική κατάσταση της 
γυναίκας για να σχολιάσει, και πρό-
σθεσε ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει 
πολλά πράγµατα για να διασφαλίσει 
ότι το σύστηµά µας είναι όσο το δυ-
νατόν πιο δίκαιο». Απαντώντας, η 
γυναίκα µίλησε περισσότερο για τη 

ζωή της αποκαλύπτοντας ότι ανερ-
γία και πρόγραµµα Newstart είναι η  
«χειρότερη περίοδος της ζωής µου». 
«Η απώλεια της αξιοπρέπειας, η 
απώλεια φίλων επειδή δεν µπορείς 
να βγεις, δεν µπορείς να κοινωνικο-
ποιηθείς, η κακή διατροφή… ακό-
µα κι αν υποφέρεις από διάφορες 
ασθένειες... για µένα είναι η χειρό-
τερη περίοδος της ζωής µου», είπε η 
γυναίκα.

«Jason, µε όλο το σεβασµό, αλλά 
δεν έχετε απαντήσει στην ερώτησή 
µου είπε η γυναίκα στην βουλευτί-
να των Λίµπεραλ. Τι προτείνετε να 
κάνουν άνθρωποι σαν εµένα, στην 
ηλικία µου ή και νεότεροι ... πώς θα 
κάνουµε µια αρχή; « Η κ. Φαλίνσκι 
φάνηκε να χάνει τα λόγια, πριν απα-
ντήσει: «∆εν µπορώ να σας πω τι ... 
δεν γνωρίζω αρκετά για τις συνθή-
κες της ζωής σας για να σχολιάσω. 
«Το µόνο που µπορώ να πω είναι 
ότι εµείς ως κυβέρνηση κάνουµε ότι 
µπορούµε για να δηµιουργήσουµε 
ένα σύστηµα που θα επιτρέπει στους 

ανθρώπους να βρίσκουν όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορα εργασία. Έχουµε 
ένα ιδιαίτερα στοχευµένο σύστη-
µα κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα 
αυτή. Έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχές 
όσον αφορά τη διασφάλιση χαµη-
λών επιπέδων φτώχειας και ανισό-
τητας. «Αν το σύστηµα έχει αποτύχει 
στην περίπτωση σας, µπορώ µόνο 
να ζητήσω συγγνώµη γι ‘αυτό. Θα 
ήθελα πολύ να µάθω περισσότερα 
και θα θέλαµε να δηµιουργήσουµε 
ένα σύστηµα που να διασφαλίζει 
ότι αυτό που έχει συµβεί σε σας δεν 
συµβαίνει σε άλλους.»
Η ανεξάρτητη βουλευτής Zali 
Steggall είπε ότι το σύστηµα πρό-
νοιας της Αυστραλίας είναι απαρά-
δεκτο.  «Συµφωνώ µε την πολιτική 
που λέει ότι πρέπει να δηµιουργή-
σουµε ευκαιρίες απασχόλησης για 
να µην χρειαζόµαστε την κοινωνική 
πρόνοια. 

Αλλά η κοινωνική πρόνοια πρέπει 
να βοηθάει τους ανθρώπους να ζή-
σουν µε αξιοπρέπεια. Να έχουν ποι-
ότητα ζωής κι όχι να τους ωθεί τόσο 
χαµηλά ώστε να αντιµετωπίζουν 
θέµατα ψυχικής υγείας και αποµό-
νωση ... Όταν το επίδοµα είναι τόσο 
χαµηλός… που είναι… είναι το χα-
µηλότερο στις χώρες του ΟΟΣΑ ... 
Νοµίζω ότι είναι ντροπιαστικό για 
εµάς ως έθνος ότι δεν έχουµε αντι-
µετωπίσει αυτό το ζήτηµα. «Έχουµε 
µια οικονοµία που χρειάζεται ώθη-
ση. Το αντιµετωπίζουµε µε φορο-
λογικές περικοπές και άλλα µέτρα, 
αλλά η Αποθεµατική Τράπεζα (RBA) 
έχει πει ότι η αύξηση του Newstart 
(του επιδόµατος ανεργίας) θα δώσει 

ώθηση στην οικονοµία και θα διο-
χετεύσει περισσότερα κεφάλαια στο 
σύστηµα.

Μια άλλη προσκεκληµένη στην εκ-
ποµπή, η Cassandra Goldie, ∆ιευ-
θύνουσα Σύµβουλος του Αυστρα-
λιανού Συµβουλίου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, δήλωσε ότι το ερώτηµα 
της Ricci αποκαλύπτει το «τεράστιο 
πρόβληµα στο σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλειάς µας».

«Σε περίπτωση που δεν το είχα-
τε ακούσει, σχεδόν όλοι στη χώρα 
συµφωνούν ότι το Newstart είναι 
απαράδεκτο. ∆εν λειτουργεί. Και 
πρέπει να αυξηθεί επειγόντως λαµ-
βάνοντας υπόψη τις σηµερινές συν-
θήκες καθώς δεν έχει αυξηθεί µε 
βάση το κόστος της ζωής εδώ και 25 
χρόνια. Είναι απόλυτη τραγωδία ότι 
εµείς, ως µία από τις πλουσιότερες 
χώρες του κόσµου, έχουµε αρνηθεί 
να κάνουµε αυτό που οφείλει να κά-
νει οποιαδήποτε καλή κυβέρνηση». 
Πολλοί ήταν οι πολίτες που σχολί-
ασαν στα κοινωνικά µέσα ενηµέρω-
σαν ότι η περίπτωση της Ricci είναι 
χαρακτηριστική και περιγράφει το 
ευρύτερο ζήτηµα της ανεργίας στην 
Αυστραλία. Προς το τέλος της εκπο-
µπής, ο οικοδεσπότης Tony Jones 
ρώτησε την κ. Ρίτσι τι θα έλεγε στον 
κ. Morrison αν µπορούσε να του µι-
λήσει άµεσα. «Θα του έλεγα, Πρω-
θυπουργέ, στην πρώτη σας οµιλία 
σας είπατε ότι θα κυβερνούσατε µε 
συµπόνια και δυναµισµό. Μπορείτε 
να είστε συµπονετικός και ταυτόχρο-
να δυναµικός και να αυξήσετε το της 
Newstart».

Τι σημαίνει να είσαι άνεργος στα 62 σου χρόνια
Ηλικιωµένη άνεργη γυναίκα αφηγείται την συγκλονιστική εµπειρία της µε το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Αυστραλίας 
στην εκποµπή Q & A και αποστοµώνει πολιτικούς και αναλυτές

Ανατολικό Τιµόρ: Πρώην κατάσκοπος 
δηλώνει ένοχος για διαρροή 
πληροφοριών που έφεραν σε… 
δύσκολη θέση την Αυστραλία 
Ένας πρώην κατάσκοπος παραδέχτηκε την ενοχή του καθώς κατηγορείται 
ότι διέρρευσε πληροφορίες που έφεραν σε δύσκολη θέση την Αυστραλία η 
οποία σύµφωνα µε τις αποκαλύψεις είχε βάλει κοριούς στην αίθουσα που 
συνεδρίαζε το υπουργικό συµβούλιο του Ανατολικού Τιµόρ το 2004. Για 
τον ίδιο λόγο κατηγορείται και ο δικηγόρος του που όµως δηλώνει αθώος 
και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο. Ο πρώην αξιωµατι-
κός του τµήµατος πληροφοριών είναι γνωστός µόνο ως Μάρτυρας K. Σε 
γραπτή δήλωση που δόθηκε σε δηµοσιογράφους έξω από το δικαστήριο 
την Τρίτη, ο δικηγόρος Collaery είπε ότι «διάφορες ισχυρές προσπαθούν 
παίζουν πολιτικά παιχνίδια». Αποτελεί «εθνική ντροπή» να βλέπουµε τον 
«Μάρτυρα K» να αντιµετωπίζεται µε τέτοιο τρόπο, είπε ο κ. Collaery. Οι 
υποκλοπές πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διαπραγµατεύσεων για 
µια συµφωνία εξόρυξης αερίου και πετρελαίου.




