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Στο στόχαστρο ο Γενικός Εισαγγελέας – Ζητείται ανεξάρτητη έρευνα

Πρόσφυγες: «Ανησυχητικοί» οι χειρισμοί του Dutton 

Φροντίδα ηλικιωμένων: Δώρο άδωρο η έκθεση της βασιλικής επιτροπής

Το φερόμενο θύμα, το οποίο επίσης δεν 
έχει κατονομαστεί από τα μέσα ενημέρω-
σης λόγω σεβασμού για την οικογένειά 
της, αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του περασμέ-
νου έτους, αλλά πριν από τον θάνατό της 
άφησε πίσω της μια δήλωση όπου περι-
γράφει λεπτομερώς αυτές τις κατηγορίες.
Ο Michael Bradley, δικηγόρος που εκ-
προσωπούσε τη γυναίκα, είπε ότι η άρνη-
ση του κ. Porter δεν αρκεί για την επίλυση 
του θέματος.
«Φυσικά, έχει το δικαίωμα να δώσει την 
απάντησή του, και σαφώς αυτή είναι η 
εκδοχή του για τα γεγονότα» δήλωσε ο κ. 

φέρθηκαν στην Αυστραλία.
Η τελευταία ακρόαση έρχεται τη στιγμή που 
πάνω από 20 πρόσφυγες στο Ντάργουιν και 
στο Μπρίσμπεϊν απελευθερώθηκαν με προ-
σωρινή βίζα, αφού πέρασαν έναν χρόνο σε 
αυστραλιανά ξενοδοχεία ή σε κέντρα κράτη-
σης. Την Τετάρτη, το δικαστήριο άκουσε ότι 
αρκετοί πρόσφυγες που ζήτησαν να επιστρέ-
ψουν στην Παπούα Νέα Γουινέα και στο Να-
ουρού –από όπου οι δικηγόροι τους λένε ότι 
θα συνεχίσουν τις προσπάθειες επανεγκα-
τάστασης– περίμεναν εννέα μήνες.
Ο δικαστής Geoffrey Flick αμφισβήτησε 
τους χειρισμούς του κ. Dutton σχετικά με τα 
αιτήματα των προσφύγων για απομάκρυν-
σή τους από την Αυστραλία, λέγοντας ότι τα 
σχετικά αιτήματα φαίνεται πως «πέφτουν σε 
μια μαύρη τρύπα» μέχρι να γίνει δικαστική 

τος φροντίδας ηλικιωμένων, έκαναν ελα-
φρώς διαφορετικές συστάσεις σχετικά με 
τη διαχείριση και τον καλύτερο τρόπο συ-
γκέντρωσης των απαιτούμενων δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων.
Ο κ. Pagone ζητά από ένα ανεξάρτητο 
κυβερνητικό όργανο να διαχειρίζεται τη 
φροντίδα ηλικιωμένων, ενώ η κ. Briggs 
προτείνει ότι ο τομέας θα πρέπει να πα-
ραμείνει υπό μια κεντρική αρχή. Οι επί-
τροποι συμφωνούν ότι θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης κάποιος φόρος, αλλά ο 
κ. Pagone υποστηρίζει ότι ένα σύστημα 
βασισμένο στην αρχή της καθολικής φρο-
ντίδας –παρόμοιο με το NDIS– θα συνέ-
βαλλε περισσότερο στη χρηματοδότηση 
του τομέα.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα αντικρουόμε-
να μηνύματα μπορεί τελικά να οδηγήσουν 

Bradley στο SBS News. «Δυστυχώς, αυτό 
δεν επιλύει ζητήματα όπως το συγκεκριμέ-
νο, όταν εμπλέκεται ο πρώτος εκπρόσωπος 
του νόμου στη χώρα. Κατέχει το ανώτατο 
αξίωμα και εκκρεμεί μια σοβαρή κατηγο-
ρία εναντίον του και, δυστυχώς, η άρνησή 
του δεν μας φέρνει πιο κοντά στη λύση».
Ο κ. Bradley ζήτησε επίσημη ανεξάρτητη 
έρευνα για το θέμα.
«Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του και 
δεδομένης της σοβαρότητας της κατηγο-
ρίας, πρέπει να γίνει μια επίσημη, σωστά 
συγκροτημένη έρευνα με επικεφαλής κά-
ποιον καταξιωμένο αξιωματούχο, για πα-
ράδειγμα έναν συνταξιούχο δικαστή. Η 
έρευνα οφείλει να είναι εντελώς ανεξάρ-
τητη από την κυβέρνηση».
Η γερουσιαστής των Πρασίνων Sarah 
Hanson-Young, στην οποία εστάλη επιστολή 
με λεπτομέρειες για τις κατηγορίες την πε-
ρασμένη εβδομάδα, επανέλαβε τις εκκλήσεις 
της για ανεξάρτητη έρευνα μετά τη δήλωση 
του κ. Porter την Τετάρτη. 

αγωγή κατά της Κοινοπολιτείας.
«Αυτό που με ενοχλεί είναι η εικόνα που 
δείχνει ότι [ο υπουργός] δεν λαμβάνει κα-
θόλου μέτρα για να διεκπεραιωθεί ένα αί-
τημα που υπέβαλε κάποιος υπό κράτηση 
για απομάκρυνση, τουλάχιστον όχι μέχρι 
να παρέμβει αυτό το δικαστήριο» δήλωσε ο 
δικαστής Flick.
Ο δικαστής εξέδωσε εντολές προς τον κ. 
Dutton, σύμφωνα με τις οποίες οφείλει να  
παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για κάθε ια-
τρική περίθαλψη που παρέχεται στους πρό-
σφυγες και για όλα τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την επεξεργασία των αιτημάτων τους για 
την απομάκρυνσή τους από την Αυστραλία, 
ενώ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
εξετάσει και το ενδεχόμενο αποζημίωσης 
των προσφύγων.

σε αδράνεια της κυβέρνησης. 
Η καθηγήτρια Γήρανσης και Υγείας στο 
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ Lee-Fay Low 
περιγράφει αυτή την έλλειψη συμφωνίας 
ως «το μεγαλύτερο μειονέκτημα της έκθε-
σης».
«Αυτές οι συστάσεις με ενθουσίασαν [...] 
Εάν εφαρμοστούν και οι 148, θα έχουμε 
ένα από τα καλύτερα συστήματα φροντί-
δας ηλικιωμένων στον κόσμο. Αλλά ταυ-
τόχρονα απελπίστηκα, επειδή δεν υπήρχε 
συμφωνία. Πολλές από αυτές τις συστά-
σεις δεν θα εφαρμοστούν» δήλωσε η κα 
Low στο SBS News.
«Επειδή υπάρχουν διαφορετικές συστά-
σεις, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει μια δι-
καιολογία για να πράξει λιγότερα. Είναι 
πραγματικά μια δικαιολογία για να απο-
δυθούμε σε ατελείωτες συζητήσεις και να 
μην αλλάξουμε τελικά τα πράγματα» είπε.

Σ
ύμφωνα με τον δικηγόρο που εκ-
προσωπούσε τη γυναίκα η οποία 
κατηγόρησε τον Christian Porter 
για βιασμό, απαιτείται ανεξάρτητη 

έρευνα, παρά την έντονη άρνηση του Γε-
νικού Εισαγγελέα. 
Ο κ. Porter παραδέχτηκε προχτές ότι ο 
κατηγορούμενος υπουργός του ομοσπον-
διακού υπουργικού συμβουλίου είναι 
ο ίδιος, σπάζοντας τη σιωπή του αλλά 
απορρίπτοντας σθεναρά τις κατηγορίες.
«Μπορώ να πω κατηγορηματικά ότι όλα 
αυτά που έχουν διατυπωθεί με διάφορους 
τρόπους ως κατηγορίες απλά δεν συνέβη-
σαν» δήλωσε ο κ. Porter στους δημοσιο-
γράφους την Τετάρτη. «Τίποτα από αυτά 
δεν συνέβη ποτέ».
Πρόκειται για αναφορές σε μια φερόμε-
νη σεξουαλική επίθεση από υπουργό του 
υπουργικού συμβουλίου, η οποία λέγεται ότι 
συνέβη το 1988, όταν το θύμα ήταν 16 ετών, 
και οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν στα μέσα 
ενημέρωσης την περασμένη Παρασκευή.

Α
νησυχητικούς και δυνητικά παρά-
νομους χαρακτήρισε ένας δικαστής 
του ομοσπονδιακού δικαστηρίου 
τους χειρισμούς του υπουργού 

Εσωτερικών, Peter Dutton, για κάποιες 
υποθέσεις προσφύγων του Medevac, ενώ 
το υπουργείο του αναφέρει ότι υπάρχουν 
σχέδια για τη μεταφορά ορισμένων κρατου-
μένων πίσω στο Ναουρού και την Παπούα 
Νέα Γουινέα.
Ένας δικηγόρος της κυβέρνησης είπε προ-
χτές στο δικαστήριο ότι έως και έξι πρόσφυ-
γες πρόκειται να επιστρέψουν στο Ναουρού 
μέσα στο προσεχές δεκαπενθήμερο με μια 
πτήση τσάρτερ, μετά την προσφυγή κατά της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης από πρόσφυ-
γες που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν λάβει 
την ιατρική περίθαλψη για την οποία μετα-

Σ
ύμφωνα με τους ειδικούς, η πρό-
οδος στη μεταρρύθμιση των υπη-
ρεσιών φροντίδας σε ηλικιω-
μένους όπως περιγράφεται από 

τα πορίσματα της βασιλικής επιτροπής 
θα μπορούσε να ανασταλεί εξαιτίας του 
υπερβολικού κόστους που απαιτείται, 
των αντικρουόμενων απόψεων των βασι-
λικών επιτρόπων και των εγγενών προ-
καταλήψεων κατά των ηλικιωμένων τόσο 
στην κυβέρνηση όσο και στην κοινωνία.
Μετά από μια ομοσπονδιακή έρευνα δι-
άρκειας δυόμισι ετών, η έκθεση που δη-
μοσιεύθηκε τη Δευτέρα έκανε 148 συ-
στάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της 
«παραμέλησης και κακοποίησης» ηλικιω-
μένων Αυστραλών.
Ενώ οι επίτροποι Tony Pagone QC και 
Lynelle Briggs QC συμφώνησαν για την 
ανάγκη μετασχηματισμού του συστήμα-
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