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Η
Αυστραλία θα ζητήσει να μετα-
φερθούν ένα εκατομμύριο δόσεις 
του εμβολίου  AstraZeneca που 
αρχικά προορίζονταν για χρήση 

εντός της χώρας στην Παπούα-Νέα Γουι-
νέα, καθώς το έθνος παλεύει με ένα δεύ-
τερο κύμα COVID-19 και είναι εκτός ελέγ-
χου.
Ο πρωθυπουργός Scot Morrison αποκάλυ-
ψε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη 
στήριξη της ΠΝΓ εν μέσω της πανδημίας, 
η οποία όπως είπε ενέχει «πολύ πραγματι-
κούς κινδύνους» για τη Βόρεια Αυστραλία, 
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής πτή-
σεων προς τη χώρα από το Cairns.
Παράλληλα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
θα διαθέσει 8.000 δόσεις από τα απο-
θέματα των εμβολίων COVID-19 για να 
υποστηρίξουν τους υγειονομικούς υπαλ-
λήλους πρώτης γραμμής της ΠΝΓ από την 
επόμενη εβδομάδα. Ατομικός προστατευ-
τικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων 
μασκών και απολυμαντικών, θα σταλεί 
επίσης στο νησιωτικό έθνος.
«Είναι η οικογένειά μας, είναι φίλοι μας, 
είναι οι γείτονές μας, είναι οι συνεργάτες 

«Μετά από 18 μήνες εκστρατείας για κάτι 
που θα έπρεπε να είχε γίνει τις πρώτες 
μέρες της βασιλικής επιτροπής, καιρός 
ήταν».
Τον Οκτώβριο, ο γερουσιαστής Steele-
John παρουσίασε το δικό του νομοσχέδιο 
για την ενίσχυση της προστασίας της ιδι-
ωτικής ζωής στην επιτροπή. Όπως είπε, 
είναι «πολύ τρομακτικό» για τους καταγ-
γέλλοντες να δίνουν καταθέσεις στη βασι-
λική επιτροπή, ειδικά όταν εξακολουθούν 
να λαμβάνουν υπηρεσίες από τους ίδιους 
ανθρώπους που μπορεί να τους έχουν 
κακοποιήσει. «Και είναι αδύνατο για πολ-
λούς ανθρώπους να το κάνουν αυτό, αν 
ξέρουν ότι, σε τέσσερα χρόνια, η πληρο-
φορία αυτή θα βγει και θα γίνει δημόσια» 
πρόσθεσε.
Η ψηφοφορία στη Γερουσία για τις απα-
ραίτητες μεταρρυθμίσεις επρόκειτο να γί-
νει εχθές.

Η 
κυβέρνηση προχτές αποκάλυψε 
τις πολυαναμενόμενες μεταρρυθ-
μίσεις της για την ενίσχυση των 
διασφαλίσεων προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής για μάρτυρες που κατα-
θέτουν στη βασιλική επιτροπή αναπηρί-
ας, σχεδόν 18 μήνες μετά την έναρξη της 
έρευνας. 
Οι υποστηρικτές ζητούν αλλαγές στον 
νόμο Royal Commission Act πάνω από 
έναν χρόνο τώρα, προειδοποιώντας ότι 
ένα νομικό κενό που επιτρέπει τη γνω-
στοποίηση της ταυτότητας των μαρτύρων 
μετά τη λήξη των εργασιών της επιτροπής 
θα αποτρέψει  πιθανούς καταγγέλλοντες 
να εμφανιστούν. 
Η υφυπουργός του Γενικού Εισαγγελέα, 
Amanda Stoker, παρουσίασε το νομοσχέ-
διο για την Τροποποίηση των Βασιλικών 
Επιτροπών (Προστασία των Πληροφορι-
ών) στη Γερουσία προχτές το απόγευμα.
Μετά την έγκρισή τους, οι τροποποιήσεις 
θα επιτρέψουν σε ορισμένους μάρτυρες 
που αποκαλύπτουν περιπτώσεις βίας, κα-
κοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευ-
σης να σφραγίσουν την ταυτότητά τους επ’ 
αόριστον. Επί του παρόντος, οι μάρτυρες 
μπορούν να συμμετάσχουν σε ιδιωτικές 
συνεδρίες και να ζητήσουν εμπιστευτικό-
τητα μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας.
«Καιρός ήταν» είπε ο γερουσιαστής της 
Δυτικής Αυστραλίας Steele-John, ο οποί-
ος ζει με εγκεφαλική παράλυση, στο SBS 
News, ως απάντηση στο νομοσχέδιο. 
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Ενίσχυση του απορρήτου για τους 
μάρτυρες των βασιλικών επιτροπών

Morrison: Η Αυστραλία στέκεται 
στο πλευρό της Παπούας-Νέας Γουινέας

μας. Πάντα στέκονταν δίπλα μας και θα εί-
μαστε πάντα δίπλα τους» είπε.
Η προμήθεια της Αυστραλίας για το εμβό-
λιο AstraZeneca έχει καθυστερήσει από 
την Ευρώπη, η οποία επιβάλλει περιορι-
σμούς στις εξαγωγές στα εμβόλια που πα-
ράγονται στο έδαφός της.
Όμως, δεδομένης της ανθρωπιστικής κρί-
σης που έπληξε την Παπούα-Νέα Γουινέα, 
ο κ. Morrison είπε ότι περιμένει και ελπίζει 
«πως η Ευρώπη θα συνεργαστεί», καθώς 
είναι αντίθετη στον προστατευτισμό σχετι-
κά με τα εμβόλια.
«Η Αυστραλία δεν επιδιώκει να το κάνει 
αυτό για το δικό της άμεσο όφελος, παρό-
λο που έχουμε συνάψει συμφωνίες και θα 
περιμέναμε οι προμήθειες να εκτελούνται 
διαφορετικά» είπε.

Μυστικές Υπηρεσίες 
Αυστραλίας: Η «τρομοκρατία» 
είναι πολύ ευρύτερη 
από την «ισλαμική»

Παραδίδοντας την Ετήσια Αξιολόγηση 
Απειλών της Αυστραλιανής Υπηρεσίας 
Μυστικών Πληροφοριών (ASIO), ο γενι-
κός διευθυντής ασφάλειας Mike Burgess 
δήλωσε ότι η ASIO πρόκειται να αλλάξει 
τη γλώσσα που χρησιμοποιεί για τις βίαι-
ες εξτρεμιστικές απειλές, αποφεύγοντας τις 
αναφορές στον «ισλαμικό εξτρεμισμό», και 
προτιμώντας φράσεις όπως «θρησκευτικά» 
ή «ιδεολογικά» υποκινούμενος βίαιος εξ-
τρεμισμός.
«Δεν ερευνούμε τους ανθρώπους λόγω των 
θρησκευτικών τους απόψεων […] αλλά 
αυτό δεν είναι πάντα σαφές όταν χρησιμο-
ποιούμε τον όρο “ισλαμικός εξτρεμισμός”» 
είπε. «Είναι κατανοητό ότι ορισμένες 
μουσουλμανικές ομάδες –και άλλες– βλέ-
πουν αυτόν τον όρο ως καταστροφική και 
εσφαλμένη εκπροσώπηση του Ισλάμ, και 
θεωρούν ότι τους στιγματίζει ενθαρρύνο-
ντας τα στερεότυπα και προκαλώντας διαι-
ρέσεις. Η γλώσσα μας πρέπει να εξελιχθεί 
ώστε να ταιριάζει με το εξελισσόμενο περι-
βάλλον των απειλών».
Είπε ότι η περιγραφή του «αριστερού» ή 
«δεξιού» εξτρεμισμού πλέον σε πολλές 
περιπτώσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
«Βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό ατό-
μων και ομάδων που δεν ταιριάζουν καθό-
λου στο αριστερό-δεξιό φάσμα» είπε. «Αντ’ 
αυτού, παρακινούνται από τον φόβο της 
κοινωνικής κατάρρευσης ή από συγκεκρι-
μένες κοινωνικές ή οικονομικές δυσαρέ-
σκειες ή συνωμοσίες. Για παράδειγμα, οι 
βίαιοι μισογυνιστές που αυτοπεριγράφο-
νται ως incel και ασπάζονται την ιδεολο-
γία της “ακούσιας αγαμίας” εντάσσονται σε 
αυτή την κατηγορία».
Ο γενικός διευθυντής είπε ότι η γλώσσα 
της ASIO πρέπει να συμπεριλάβει και ομά-
δες που δεν εμπίπτουν στις «παραδοσια-
κές» κατηγορίες.
Παράλληλα, ο κ. Burgess αποκάλυψε ότι η 
Αυστραλιανή Υπηρεσία Μυστικών Πληρο-
φοριών εξάρθρωσε μια «φωλιά κατασκό-
πων» στην Αυστραλία, όλοι εκ των οποίων 
απελάθηκαν από τη χώρα. Ειδική αναφο-
ρά έκανε σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση 
της Υπηρεσίας πέρυσι, η οποία διέλυσε τη 
δράση μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών 
που ενεργοποιούνταν στην Αυστραλία, και 
της οποίας οι κατάσκοποι ανέπτυσσαν σχέ-
σεις με συγκεκριμένους εν ενεργεία και συ-
νταξιοδοτημένους πολιτικούς, με μια ξένη 
πρεσβεία και με μια πολιτειακή αστυνομία.


