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5πλάσιες απελάσεις µεταναστών 
θα προβλέπει η νέα νοµοθεσία

Τουβαλού προς Αυστραλία: 
«Μας προσβάλλετε»

Phelps προς Γερουσία: «Μην  
πειράξετε το Medevac, σώζει ζωές»

Τ ο Υπουργείο Εσωτερικών προβλέπει ότι οι προτεινόµενες αλλαγές 
στο νέο τεστ χαρακτήρα της Αυστραλίας, οι οποίες γίνονται µε στόχο 
να διευκολύνουν την απέλαση ξένων εγκληµατιών, σηµαίνουν ότι θα 
απελαθούν γενικότερα περισσότεροι µετανάστες – αλλά δεν είναι σε 

θέση να εκτιµήσουν πόσοι.
Σύµφωνα µε τις προτεινόµενες αλλαγές, οι µη πολίτες που έχουν στο µη-
τρώο τους καταδικαστική απόφαση για ποινικά αδικήµατα µε µέγιστη ποι-
νή τουλάχιστον δύο ετών φυλάκιση θα αποτύγχαναν αυτοµάτως στο τεστ 
χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν έχουν όντως καταδικαστεί σε οποιονδή-
ποτε χρόνο φυλάκισης.
Ο βοηθός γραµµατέας Michael Willard δήλωσε ότι οι αλλαγές θα δίνουν 
σαφή πρότυπα συµπεριφοράς για τους κατόχους βίζας. Ο γερουσιαστής 
των Εργατικών Kim Carr ρώτησε επανειληµµένα πόσοι επιπλέον ξένοι 
που έχουν παραβεί τον νόµο θα αντιµετώπιζαν απέλαση στο πλαίσιο του 
νέου καθεστώτος, σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους κανόνες απέλασης 
που ισχύουν σήµερα. Ο κ. Willard απάντησε στην επιτροπή στην Canberra 
ότι αναµένεται αύξηση, αλλά ότι δεν µπορεί να δώσει µια εκτίµηση.
Από την πλευρά τους, ειδικοί για τη µετανάστευση έχουν προβλέψει πε-
νταπλάσια αύξηση του αριθµού των µεταναστών που θα αποτύχουν στο 
τεστ χαρακτήρα σύµφωνα µε τους προτεινόµενους νόµους, που, για παρά-
δειγµα, περιλαµβάνουν στους λόγους απέλασης και την κοινή επίθεση, η 
οποία σπάνια οδηγεί σε έκτιση ποινής φυλάκισης.
Νωρίτερα, η Ύπατη Αρµοστής της Νέας Ζηλανδίας Dame Annette King 
είπε στην επιτροπή ότι οι προτεινόµενοι νόµοι θα καταστήσουν ακόµα 
χειρότερη την ήδη κακή νοµοθεσία. Είπε ότι οι αλλαγές που έγιναν στους 
νόµους περί απέλασης πριν από πέντε χρόνια είχαν επηρεάσει δυσανάλο-
γα τη Ν. Ζηλανδία. «Οι αλλαγές του 2014 ήταν διαβρωτικές για τη σχέση 
Νέας Ζηλανδίας  και Αυστραλίας» ανέφερε, επαναλαµβάνοντας την πρω-
θυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern.
Η επιτροπή αναµένεται να καταθέσει την τελική της έκθεση στις 13 Σεπτεµ-
βρίου, πριν η Γερουσία εξετάσει την προτεινόµενη νοµοθεσία.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Αυστραλίας Michael McCormack «πιά-
στηκε» από τα ΜΜΕ την Παρασκευή να λέει ότι τα Νησιά του Ειρηνικού θα 
επιβιώσουν από την αλλαγή του κλίµατος επειδή οι εργάτες τους έρχονται 
εδώ για να «µαζέψουν τα φρούτα µας». Μετά από αυτό, ο πρωθυπουργός του 
Τουβαλού Enele Sopoaga απείλησε ότι θα αποσύρει τους εργάτες του Τουβα-
λού από το Πρόγραµµα Εποχιακών Εργατών της Αυστραλίας.
«Νόµιζα ότι αυτό το εργατικό σχήµα της Αυστραλίας καθορίστηκε µε αµοιβαίο 
σεβασµό, ότι και η Αυστραλία επωφελείται από αυτό» δήλωσε ο κ. Sopoaga 
στο ραδιόφωνο της Νέας Ζηλανδίας (RNZ) την Κυριακή. «Εµείς δεν σερνόµα-
στε από αυτό, και αν αυτή είναι η άποψη της αυστραλιανής κυβέρνησης, τότε 
δεν θα είχα κανέναν δισταγµό να πάρω τους πολίτες του Τουβαλού µακριά 
από την Αυστραλία αύριο κιόλας» είπε και πρόσθεσε ότι θα ενθάρρυνε και 
άλλες χώρες του Ειρηνικού να κάνουν το ίδιο.
Την Παρασκευή, το βίντεο που κυκλοφόρησε από το The Guardian έδειξε τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει σε ένα πλήθος ανθρώπων στο Wagga 
Wagga της Νέας Νότιας Ουαλίας πως «ενοχλείται λίγο όταν άνθρωποι σε αυ-
τές τις χώρες που δείχνουν το δάχτυλο στην Αυστραλία λένε ότι εµείς πρέπει 
να καταργήσουµε τους φυσικούς µας πόρους για να µπορέσουν να συνεχί-
σουν να επιβιώνουν», αναφερόµενος στις εκκλήσεις των χωρών του Ειρη-
νικού προς την Αυστραλία να κάνει περισσότερα για την κλιµατική αλλαγή 
κατά τη διάρκεια του Φόρουµ των Νησιών του Ειρηνικού της προηγούµενης 
εβδοµάδας που έγινε στο Τουβαλού.
Την Πέµπτη, οι ηγέτες της περιοχής –συµπεριλαµβανοµένου του Αυστραλού 
πρωθυπουργού Scott Morrison– συναντήθηκαν στο µικρό νησί για να συζη-
τήσουν τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και των σταθµών 
παραγωγής άνθρακα και για να εκπονήσουν µια περιφερειακή ανακοίνωση 
για να υποβληθεί στις διεθνείς συνοµιλίες του ΟΗΕ για το κλίµα.
«Θα συνεχίσουν να επιβιώνουν επειδή πολλοί από τους εργάτες τους έρχο-
νται εδώ για να µαζέψουν τα φρούτα µας, να µαζέψουν τα φρούτα µας που 
καλλιεργούνται µε σκληρή δουλειά και προσπάθεια από τους Αυστραλούς, 
και τους καλωσορίζουµε και πάντα θα το κάνουµε» συνέχισε ο κ. McCormack.
Ο κ. Sopoaga περιέγραψε τις δηλώσεις του κ. McCormack ως «πολύ κακοποι-
ητική και προσβλητική γλώσσα» – µε τον πρωθυπουργό των Φίτζι να συντάσ-
σεται µαζί του, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις ως ένα «µεγάλο βήµα προς τα 
πίσω» την Παρασκευή.

Η πρώην ανεξάρτητη βουλευτής Kerryn Phelps προέτρεψε τη Γερουσία να µην ανα-
στρέψει τη νοµοθεσία Medevac, που δίνει στους γιατρούς περισσότερη εξουσία για 
τη µεταφορά ασθενών προσφύγων στην Αυστραλία από τα νησιά Manus και Nauru.
Από τη στιγµή που ψηφίστηκαν οι νόµοι Medevac τον Φεβρουάριο, κόντρα στην 
επιθυµία της κυβέρνησης, 110 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο µεταφέρθηκαν στην 
Αυστραλία για ιατρική περίθαλψη.
Σε δήλωσή της στην εξεταστική επιτροπή της Γερουσίας, η οποία εξετάζει την προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να ακυρώσει τους νόµους, η ∆ρ Phelps επισηµαίνει ότι 
περίπου για το 80% των υποθέσεων ήταν σύµφωνος και ο υπουργός σε πρώτο 
βαθµό, ενώ καµία περίπτωση δεν απορρίφθηκε για λόγους ασφαλείας.
«Η διαδικασία λειτουργεί όπως προβλέπεται – ένα σωστό σύστηµα έγκαιρης παρο-
χής ιατρικής περίθαλψης στους ασθενείς πρόσφυγες» δήλωσε η ∆ρ Phelps.
Έως τώρα, µια ανεξάρτητη επιτροπή υγείας έχει ανατρέψει οκτώ φορές την απόφα-
ση του υπουργού, επιτρέποντας την πραγµατοποίηση µεταφορών στην Αυστραλία.
Η κυβέρνηση χρησιµοποίησε την πλειοψηφία της στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για να περάσει τη νοµοθεσία περί καταργήσεως του Medevac, αλλά εξακολουθεί να 
απαιτείται και η ψήφος βασικών γερουσιαστών.
Αν το αρχικό νοµοσχέδιο ανατραπεί, ο ∆ρ Phelps προειδοποίησε ότι οι σοβαρά 
άρρωστοι θα πέσουν και πάλι στα χέρια πολιτικών και γραφειοκρατών. «Οι γιατροί 
πάλι θα φοβούνται τους περιττούς, άσκοπους θανάτους και την επιστροφή σε ένα 
αργό, απρόβλεπτο και επικίνδυνο σύστηµα µεταφοράς των ασθενών».
Η µοίρα του Medevac είναι στα χέρια της γερουσιαστή της Τασµανίας Jacqui 
Lambie, που δεν έχει ακόµη ανοίξει τα χαρτιά της, και µε την οποία η ∆ρ Phelps 
έχει ήδη συναντηθεί και σκοπεύει να ξανασυναντηθεί για να την πείσει να µην 
ψηφίσει.
Από την πλευρά του, το Κέντρο Πόρων για τους Αιτούντες Άσυλο δήλωσε ότι πριν 
από τη νοµοθεσία Medevac οι άρρωστοι πρόσφυγες περίµεναν τουλάχιστον δύο 
χρόνια για ιατρική µεταφορά ακόµα και αφού οι γιατροί είχαν αποφανθεί πως κάτι 
τέτοιο ήταν αναγκαίο. Κάποιοι περίµεναν µέχρι και πέντε χρόνια. ∆ώδεκα θάνατοι 
σηµειώθηκαν λόγω τέτοιων καθυστερήσεων, σηµείωσε.
«Ο µόνος τρόπος για να διασφαλιστεί µια ανεξάρτητη, ισχυρή και σωστή ιατρική 
διαδικασία είναι να διατηρηθεί ο νόµος Medevac» δήλωσε το Κέντρο.




