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πρώην συναδέλφους μου να μιλούν τώρα, 
αλλά παρέμειναν σιωπηλοί όταν εγώ 
υπέμεινα μια τόσο τρομερή μεταχείριση» 
έγραψε η κυρία Husar στην επιστολή της. 
«Το Εργατικό Κόμμα δεν μπορεί να προ-
σποιείται ότι η κακή μεταχείριση των γυ-
ναικών υπάρχει μόνο στη μία πλευρά του 
πολιτικού φάσματος».
Το 7.30 επικοινώνησε με τον κ. Albanese, 
αλλά δεν έλαβε απάντηση.
Η κ. Husar είπε επίσης ότι το 2018 η έλ-
λειψη υποστήριξης από το κόμμα της την 
είχε καταρρακώσει. «Τα ζητήματα κατά 
της κακοποίησης γυναικών, σεξουαλικής 
παρενόχλησης και σεξουαλικής επίθεσης 
αντιμετωπίζονται ως πολιτικά» είπε.
Ενώ η κα Husar δεν είναι πια στην Κα-
μπέρα, συνεχίζει να νιώθει τις επιπτώσεις 
από τα γεγονότα του 2018. «Δεν είναι εύ-
κολο να μιλάς γι’ αυτό» είπε. «Αν βάλετε 
το όνομά μου στο Google, υπάρχουν πε-
ρισσότερα από 2.000 σχετικά άρθρα για 
το διάστημα αυτό, το 2018. Αυτός είναι 
ένας άλλος τρόπος για να αναγκάζονται οι 
γυναίκες να παραμείνουν σιωπηλές».

ανησυχίες που προκαλεί ένα τέτοιο πε-
ριστατικό, ο κ. Hunt τόνισε ότι αμέσως 
έγιναν όλες οι διορθωτικές κινήσεις. 
Είπε ότι μια νοσοκόμα είχε παρέμβει 
αμέσως και ότι ο γιατρός που χορήγησε 
τις δόσεις είχε αποσυρθεί από το πρό-
γραμμα εμβολιασμού.
«Και οι δύο ασθενείς δεν παρουσιάζουν 
καθόλου ενδείξεις ανεπιθύμητων αντι-
δράσεων» δήλωσε ο κ. Hunt στους δη-
μοσιογράφους.
Οι Υπηρεσίες Φροντίδας του St 
Vincent, οι οποίες διευθύνουν το γη-
ροκομείο, δήλωσαν ότι οι ένοικοι και 

οι οικογένειές τους είχαν ανησυχήσει. 
«Μας έκανε να αναρωτηθούμε εάν ορι-
σμένοι από τους κλινικούς γιατρούς οι 
οποίοι έχουν αναλάβει τον εμβολιασμό 
έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευ-
ση» ανέφεραν σε δήλωσή τους.
«Προτού επιτραπεί η συνέχιση των 
εμβολιασμών σε οποιαδήποτε από 
τις εγκαταστάσεις μας, η Healthcare 
Australia –ή οποιοσδήποτε άλλος πά-
ροχος– θα πρέπει να επιβεβαιώσει την 
εκπαίδευση και την εμπειρογνωμοσύνη 
των ιατρών που έχουν εμπλακεί, ώστε 
να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο».

Ε
νώ η προσοχή τον τελευταίο καιρό 
έχει πέσει στις κατηγορίες για σε-
ξουαλική κακοποίηση που απευ-
θύνει η Brittany Higgins και στις 

πιθανές απόπειρες συγκάλυψης, μια άλλη 
γυναίκα στην πολιτική που φαίνεται να 
την καταλαβαίνει είναι η Emma Husar, η 
πρώην βουλευτής του Εργατικού Κόμμα-
τος που, με τα δικά της λόγια, το 2018 
την ντρόπιασαν θέτοντας εν αμφιβόλω τη 
συμπεριφορά της όταν δημοσιεύτηκε ένα 
άρθρο που υποστήριζε ότι η ίδια προκά-
λεσε έναν άντρα συνάδελφό της.
Η κ. Husar είχε υποβάλει μήνυση για δυ-
σφήμιση και το θέμα αργότερα διευθετή-
θηκε εξωδικαστικά.
Την Τετάρτη, έγραψε μια ανοιχτή επι-
στολή στον αρχηγό της αντιπολίτευσης 
Anthony Albanese, στρέφοντας την προ-
σοχή στα προβλήματα που έχουν οι Ερ-
γατικοί με τις γυναίκες και επικρίνοντας 
τη «θανατηφόρα» σιωπή του κόμματος 
απέναντι στις κατηγορίες που είχε δεχτεί 
η ίδια.
«Είμαι ενθουσιασμένη που βλέπω τους 

Ό
πως επιβεβαίωσε ο ομοσπον-
διακός υπουργός Υγείας, ένας 
γιατρός του Κουίνσλαντ που 
χορήγησε σε δύο ηλικιωμένους 

ενοίκους ενός γηροκομείου υπερβολικές 
δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό δεν 
είχε ολοκληρώσει την υποχρεωτική του 
εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με τον Greg Hunt, η αρχική 
ενημέρωση που είχε προχτές από τη 
Healthcare Australia, την εταιρεία που 
αναλαμβάνει τη διάθεση των εμβολίων 
εκ μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης, ήταν λανθασμένη. Η εταιρεία 
είπε αρχικά ότι είχε αντίγραφα που 
έδειχναν ότι ο γιατρός είχε ολοκληρώ-
σει την απαραίτητη εκπαίδευση.
«Μετά από περαιτέρω έρευνα, η 
Healthcare Australia έχει συμπεράνει 
ότι ο γιατρός δεν είχε ολοκληρώσει την 
απαιτούμενη εκπαίδευση» δήλωσε ο κ. 
Hunt στο κοινοβούλιο. «Ζήτησα από το 
Υπουργείο να αναλάβει δράση εναντί-
ον τόσο της εταιρείας όσο και του για-
τρού».
Εναντίον του γιατρού επρόκειτο να γί-
νει αναφορά και στην εθνική ρυθμιστι-
κή αρχή για το περιστατικό.
Την Τρίτη, χορηγήθηκε σε δύο ασθε-
νείς –έναν 88χρονο άνδρα και μια 
94χρονη γυναίκα– λάθος δόση του εμ-
βολίου, σε ένα γηροκομείο της Holy 
Spirit στο Carseldine του Μπρίσμπεϊν. 
Σε μια προσπάθεια να καταπραΰνει τις 

«Είμαι ενθου-
σιασμένη που 
βλέπω τους 
πρώην συνα-
δέλφους μου 
να μιλούν 
τώρα, αλλά πα-
ρέμειναν σιω-
πηλοί όταν εγώ 
υπέμεινα μια 
τόσο τρομερή 
μεταχείριση» 
έγραψε η κυ-
ρία Husar στην 
επιστολή της.

Την Τρίτη, 
χορηγήθηκε σε 
δύο ασθενείς 
–έναν 88χρονο 
άνδρα και μια 
94χρονη γυ-
ναίκα– λάθος 
δόση του εμ-
βολίου, σε ένα 
γηροκομείο 
της Holy Spirit 
στο Carseldine 
του Μπρίσμπεϊν. 

Πρώην βουλευτής Εργατικών: Η σεξουαλική 
κακοποίηση αφορά όλα τα κόμματα

Εμβολιασμοί COVID-19:  Λάθος δόση σε 
ηλικιωμένους, ανεκπαίδευτος ο γιατρός


