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Επιμένουν οι αυτόχθονες στην 
κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση
Μ ια οµάδα 40 αυτοχθόνων 

ηγετών συναντήθηκαν για 
να συζητήσουν την «απογο-
ήτευσή τους» για το πώς χει-

ρίστηκε η κυβέρνηση το ζήτηµα της 
εκπροσώπησης των αυτοχθόνων στο 
κοινοβούλιο και να προτείνει την πο-
ρεία δράσης για το µέλλον. Το Σαβ-
βατοκύριακο, η οµάδα των ηγετών 
από όλη την Αυστραλία συναντήθηκε 
στο Cairns για να εξετάσει την πρόο-
δο στο συγκεκριµένο ζήτηµα.

Ως αποτέλεσµα της συνάντησης, 
υπέγραψαν µια επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό Scott Morrison και 
τον υπουργό για τους Αυτόχθονες 
Αυστραλούς Ken Wyatt καλώντας να 
γίνουν πιο ουσιαστικά βήµατα.

Ο συµπροεδρεύων του Συµβουλίου 
του Πρωθυπουργού για τους Αυτό-
χθονες, Roy Ah-See, συµµετείχε στη 
συνάντηση και πρόσθεσε το όνο-
µά του στην επιστολή. «Πραγµατι-
κά έχουµε απογοητευτεί που έχουµε 
φτάσει ως εδώ και έχουµε σχολιαστές 
να λένε ότι δεν πρόκειται να υπάρ-

ξει φωνή των αυτοχθόνων στο κοι-
νοβούλιο, έχουµε τον Ken Wyatt να 
βγαίνει και να λέει ότι οι προσδοκίες 
µας δεν θα ικανοποιηθούν» είπε στο 
SBS News τη ∆ευτέρα.

Η δήλωση-ορόσηµο του 2017 Uluru 
Statement from the Heart καλούσε 

για τη θέσπιση µιας «First Nations 
Voice» στο αυστραλιανό σύνταγµα, 
κάτι που θα απαιτούσε δηµοψήφισµα. 
Ωστόσο, προς απογοήτευση πολλών 
οµάδων αυτοχθόνων πληθυσµών, 
ο Συνασπισµός απλώς δεν έκανε τί-
ποτα, µε τον πρώην πρωθυπουργό 
Malcolm Turnbull και στη συνέχεια 

τον Scott Morrison, λέγοντας ότι θα 
µπορούσε να δηµιουργήσει ένα «τρί-
το κοινοβούλιο».

Η επιστολή πρότεινε στην κυβέρνη-
ση να συµβουλεύεται περισσότερο 
τους αυτόχθονες Αυστραλούς σχετι-
κά µε το πώς θα µπορούσε να είναι 
ο θεσµός της «First Nations Voice». 
Περισσότεροι από 1000 ιθαγενείς 
έλαβαν µέρος στις συναντήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται αφού ο 
κ. Wyatt φάνηκε να αποκλείει ένα 
σχετικό δηµοψήφισµα νωρίτερα αυτό 
το µήνα, προκαλώντας την οργή πολ-
λών αυτοχθόνων.

«Θέλουµε πραγµατική µεταρρύθµιση, 
δεν µας ενδιαφέρουν οι συµβολισµοί, 
θέλουµε µια φωνή στο κοινοβού-
λιο που να είναι αντιπροσωπευτική 
όλων των κοινοτήτων µας» δήλωσε 
ο κ. Ah-See. Το SBS News επικοι-
νώνησε µε το γραφείο του κ. Wyatt 
σχετικά µε την επιστολή – «∆εν θα 
απαντήσουµε» είπε ένας εκπρόσωπος 
του κ. Wyatt.

Το εµπόριο και το Ιράν ήταν το επίκεντρο των συνοµιλιών του πρωθυπουργού 
Scott Morrison µε άλλους ηγέτες στο περιθώριο της G7, µε µια συµφωνία µε 
την ΕΕ στο στάδιο της προετοιµασίας.
Ενώ ο κ. Morrison δεν συµµετείχε σε καµία από τις επίσηµες συνόδους της G7 
την Κυριακή, χρησιµοποίησε την ευκαιρία για να συναντηθεί µε διάφορους 
ηγέτες. Εξήγησε την απόφαση της Αυστραλίας την περασµένη εβδοµάδα να 
συνεισφέρει µε στρατεύµατα, ένα αεροσκάφος επιτήρησης και µια φρεγάτα του 
Ναυτικού στην προσπάθεια των ΗΠΑ να προστατεύσουν τους θαλάσσιους δρό-
µους από το Ιράν κατά τη διάρκεια συναντήσεων µε τη Γερµανίδα καγκελάριο 
Άνγκελα Μέρκελ και τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Shinzo Abe την Κυριακή.
Επέµεινε ότι η κίνηση αυτή δεν έχει καµία σχέση µε την πυρηνική συµφωνία 
του Ιράν, από την οποία αποσύρθηκαν οι ΗΠΑ.
«∆εν πρόκειται γι’ αυτό, πρόκειται απλώς για την εξασφάλιση ότι υπάρχει ελεύ-
θερη διέλευση της ναυτιλίας από αυτή τη σηµαντική περιοχή του κόσµου, η 
οποία επηρεάζει άµεσα τις ροές πετρελαίου της Αυστραλίας».
Αλλά ο πρωθυπουργός έµεινε έκπληκτος όταν ο υπουργός Εξωτερικών του 
Ιράν, Mohammad Javad Zarif, εµφανίστηκε την Κυριακή στη Μπιαρίτς για να 
συναντηθεί µε τον Γάλλο οµόλογό του.
Ο κ. Morrison επανέλαβε επίσης στον κ. Trump τις ανησυχίες της Αυστραλίας 
σχετικά µε τον αντίκτυπο που έχει η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας στην πα-
γκόσµια οικονοµία.
Το εµπόριο ανέκυψε ως ακόµη ένα σηµαντικό ζήτηµα κατά τη συζήτηση µε την 
κα Merkel, µε τον κ. Morrison να την ενηµερώνει για ορισµένες ανησυχίες 
που έχουν οι Αυστραλοί αγρότες σχετικά µε τη µακρά λίστα τροφίµων και οι-
νοπνευµατωδών που η Ευρώπη επιθυµεί να προστατεύσει βάσει γεωγραφικών 
δεικτών.
Η άλλη εµπορική συµφωνία είναι αυτή που ακόµη δεν µπορεί να ξεκινήσει 
επίσηµα: µια συµφωνία µετά το Brexit µε το Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία συζη-
τήθηκε µε τον κ. Johnson.
Τη ∆ευτέρα ο κ. Morrison επρόκειτο να συµµετάσχει σε δύο επίσηµες συνόδους 
της G7, για το κλίµα και τους ωκεανούς, και για τη µετάβαση στην ψηφιακή οι-
κονοµία, όπου επρόκειτο να τοποθετηθεί ενάντια σε διαδικτυακές πλατφόρµες 
που φιλοξενούν τροµοκρατικό και βίαιο εξτρεµιστικό περιεχόµενο.

Εµπόριο και Ιράν τα σηµαντικά 
θέµατα του Morrison στην G7




