Πολυπολιτισμική Αυστραλία - ενωμένη, ισχυρή, επιτυχημένη
είναι η δημόσια δήλωση της Κυβέρνησης που τη δεσμεύει εκ
νέου στην πολυπολιτισμική Αυστραλία· καθορίζει τις
προτεραιότητες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τα
επόμενα χρόνια.
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Πρόλογος
Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας
Η Αυστραλία είναι η πιο επιτυχημένη πολυπολιτισμική κοινωνία στον κόσμο.
Ως χώρα είμαστε τόσο παλιά όσο και οι Ιθαγενείς μας, ο παλαιότερος συνεχής ανθρώπινος
πολιτισμός στη γη, που έχει φροντίσει τη χώρα αυτή για περισσότερα από 50.000 χρόνια.
Και είμαστε τόσο νέοι ως χώρα όσο το μωρό στην αγκαλιά της μετανάστριας μητέρας του που
θα μπορούσε να έχει έρθει από οποιοδήποτε έθνος, από οποιαδήποτε θρησκεία, από
οποιαδήποτε φυλή στον κόσμο.
Η Αυστραλία είναι έθνος μετανάστευσης. Σχεδόν το ήμισυ του σημερινού μας πληθυσμού είτε
γεννήθηκε στο εξωτερικό είτε έχει τουλάχιστον έναν γονέα που γεννήθηκε στο εξωτερικό.
Και προερχόμαστε από κάθε πολιτισμό, κάθε φυλή, κάθε θρησκεία, κάθε έθνος.
Προσδιοριζόμαστε όχι σε ποια φυλή ανήκουμε, θρησκεία ή πολιτισμό, αλλά από τις κοινές αξίες
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ισότητας ευκαιριών - μια «δίκαιη
ευκαιρία».
Η κόλλα που μας ενώνει είναι ο αμοιβαίος σεβασμός - μια βαθιά αναγνώριση ότι ο καθένας από
εμάς δικαιούται τον ίδιο βαθμό σεβασμού, την ίδια αξιοπρέπεια, τις ίδιες ευκαιρίες.
Και η εθνική ασφάλεια - μια ανένδοτη αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε το έθνος μας, τον
λαό μας και τις αξίες μας - είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν και διατηρήθηκαν οι
ελευθερίες μας.
Σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων και αυξανόμενης αβεβαιότητας, η
Αυστραλία παραμένει ένα σταθερό παράδειγμα ενός αρμονικού, ισότιμου και επιχειρηματικού
έθνους που αγκαλιάζει την ποικιλομορφία του.
Η δήλωσή μας Πολυπολιτισμική Αυστραλία: Ενωμένη, Ισχυρή, Επιτυχημένη ανανεώνει και
επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Κυβέρνησης σε μια πολυπολιτισμική Αυστραλία, στην οποία
ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση.
Επικροτώ τη δήλωση μας Πολυπολιτισμική Αυστραλία: Ενωμένη, Ισχυρή, Επιτυχημένη σε
όλους τους Αυστραλούς.

Ο Αξιότιμος Malcolm Turnbull MP
Πρωθυπουργός της Αυστραλίας
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Κοινό μήνυμα από τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών και
τον Υφυπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών και
Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων
Όλοι οι Αυστραλοί μπορεί να είναι υπερήφανοι για την ισχυρή και επιτυχημένη πολυπολιτισμική
κοινωνία μας. Η ιστορία της Αυστραλίας ξεκίνησε στο μακρινό παρελθόν με τους Αυστραλούς
Αβορίγινες και Νησιώτες των Στενών Τόρες, μεγάλωσε με την ίδρυση των βρετανικών θεσμών
και συνεχίζεται με ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Η ελευθερία και η ασφάλεια που απολαμβάνουμε δεν είναι τυχαία. Διαδοχικές κυβερνήσεις
έχουν θέσει ένα όραμα για την κοινωνία μας που ασπάζεται την ποικιλομορφία, ενώ
ταυτόχρονα δίνει έμφαση στη μοναδική εθνική μας ταυτότητα και τη σημασία της ύπαρξης ενός
ολοκληρωμένου και ενωμένου λαού.
Σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για την αύξηση της τρομοκρατίας και
του εξτρεμισμού, δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος να επιβεβαιώσουμε τη σταθερή δέσμευσή
μας στη δημοκρατία, στις ευκαιρίες και στις κοινές αξίες μας.
Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύεται για την ασφάλεια του έθνους μας και την ελευθερία
του λαού μας. Στην δήλωσή μας Πολυπολιτισμική Αυστραλία: Ενωμένη, Ισχυρή, Επιτυχημένη, η
κυβέρνηση διατυπώνει τις αξίες που έχουν ωθήσει την επιτυχία μας στο παρελθόν και θα μας
βοηθήσουν να αναπτυχθούμε στο μέλλον.
Η παρούσα δήλωση αναγνωρίζει ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία είναι ένα από τα μεγαλύτερα
πλεονεκτήματά μας· πλεονεκτήματα που μας εξοπλίζουν να οικοδομήσουμε ένα μέλλον όπου
όλοι ανήκουν και έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια σπουδαία ζωή. Υποστηρίζει τον κεντρικό
ρόλο των δημοκρατικών μας θεσμών και του κράτους δικαίου, τονίζει τη σημασία της ιδιότητας
του πολίτη στην εθνική μας ταυτότητα και καθιστά σαφή την ευθύνη που όλοι οφείλουμε να
έχουμε να σεβόμαστε τους συμπατριώτες μας Αυστραλούς.
Η παρούσα δήλωση αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε
περαιτέρω την πολυπολιτισμική κοινωνία μας και προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με όλους
τους Αυστραλούς στη διαρκή αναζήτηση της ελευθερίας και της ευημερίας.

Ο Αξιότιμος Christian Porter MP
Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

Ο Αξιότιμος Γερουσιαστής Zed Seselja
Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων
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Πολυπολιτισμική Αυστραλία: Ενωμένη, Ισχυρή, Επιτυχημένη
Η κοινή μας ιστορία

Η Αυστραλία είναι η πιο επιτυχημένη πολυπολιτισμική κοινωνία στον κόσμο, ενώνοντας
ένα πλήθος πολιτισμών, εμπειριών, πεποιθήσεων και παραδόσεων. Οφείλουμε τα
επιτεύγματά μας ως έθνος στις συνεισφορές περισσότερων από 300 διαφορετικών
προγόνων - από τους Ιθαγενείς Αυστραλούς μέχρι τους νεοαφιχθέντες.
Έχουμε ευδοκιμήσει εν μέρει χάρη στην πολιτισμική μας ποικιλομορφία που
υποστηρίζεται από τις κοινές μας αξίες και τη δέσμευσή μας στην ελευθερία, την
ασφάλεια και την ευημερία.
Το έθνος μας εμπλουτίζεται από τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες των Στενών Τόρες,
τον παλαιότερο επιζώντα πολιτισμό στον πλανήτη και από τα εκατομμύρια των
ανθρώπων που επέλεξαν να κάνουν μια νέα ζωή εδώ.
Για περισσότερα από 50.000 χρόνια, οι Ιθαγενείς Αυστραλοί κάτοικοι ζούσαν, έμαθαν,
προσαρμόστηκαν και επιβίωσαν στις περιοχές που σήμερα ονομάζουμε Αυστραλία.
Ζώντας δίπλα ο ένας στον άλλο, αποτελούντο από περισσότερες από 250 διαφορετικές
γλωσσικές ομάδες ή «έθνη» σε ολόκληρη την ήπειρο, το κάθε ένα με ξεχωριστούς
πολιτισμούς, πεποιθήσεις και διαλέκτους. Οι απόγονοι αυτών των εθνών
αντιπροσωπεύουν τον παλαιότερο επιζώντα πολιτισμό στον πλανήτη και έχουν ιστορίες
χρόνων και τόπων πέρα από τη μνήμη οποιονδήποτε άλλων λαών.
Η ιστορία συνεχίστηκε με την ίδρυση της σύγχρονης Αυστραλίας, μέσω της βρετανικής
και της ιρλανδικής εγκατάστασης και την εδραίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,
των θεσμών και των νόμων μας. Με την πάροδο του χρόνου, η ιστορία μας μεγάλωσε
για να συμπεριλάβει τα εκατομμύρια ανθρώπων από όλες τις ηπείρους που έχουν κάνει
την Αυστραλία πατρίδα τους.
Σήμερα, οι Αυστραλοί καλωσορίζουν αυτούς που έχουν μεταναστεύσει εδώ για να είναι
μέρος της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας μας, να οικοδομήσουν τη ζωή τους και να
συνεισφέρουν στο έθνος μας.
Με την πάροδο του χρόνου αυτή η συνύπαρξη πολλών λαών συνέβαλε στην
οικοδόμηση των υποδομών μας, στην αναζωογόνηση των κοινοτήτων μας, στον
εμπλουτισμό των πολιτισμικών μας εμπειριών, στην αύξηση των ευκαιριών μας και,
σημαντικότερα, στη διεύρυνση του τρόπου που βλέπουμε και επικοινωνούμε με τον
κόσμο.
Η οικοδόμηση αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ των κυβερνήσεων, της κοινότητας και
του ατόμου - ανεξάρτητα από την εθνικότητα - ενισχύει την ανθεκτικότητά μας και την
αίσθηση ότι ανήκουμε.
Μαζί έχουμε δημιουργήσει τη σύγχρονη και ευημερούσα Αυστραλία που είμαστε
σήμερα, με τις κοινές αξίες, τα δικαιώματα και τις ευθύνες μας.
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Κοινές αξίες

Είναι οι αξίες μας που μας ενώνουν και δημιουργούν κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ μας.
Παρέχουν τα θεμέλια για την κοινωνία μας και ένα κοινό μέλλον στο οποίο ανήκει ο
καθένας. Οι αξίες μας βασίζονται στα εξής:
ΣΕΒΑΣΜΟ
Σεβόμαστε και είμαστε δεσμευμένοι στο κράτος δικαίου και αφοσιωμένοι στην
Αυστραλία.
Τρέφουμε σεβασμό για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων.
Εκτιμούμε την ποικιλομορφία μας και αγκαλιάζουμε τον αμοιβαίο σεβασμό, την ένταξη,
τη δικαιοσύνη και τη συμπόνια.
ΙΣΟΤΗΤΑ
Υποστηρίζουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών.
Πιστεύουμε στην ισότητα ενώπιον του νόμου.
Πιστεύουμε στην ισότητα των ευκαιριών για όλους.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η δέσμευσή μας στην ελευθερία είναι θεμελιώδης.
Υποστηρίζουμε την ελευθερία της σκέψης, του λόγου, της θρησκείας, της
επιχειρηματικότητας και του συνεταιρίζεσθαι.
Είμαστε δεσμευμένοι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας.
Οι πρακτικές και οι συμπεριφορές που υπονομεύουν τις αξίες μας δεν έχουν θέση στην
Αυστραλία.
Όλοι επωφελούνται από την οικονομική επιτυχία του έθνους μας, την πολιτισμική και
θρησκευτική ελευθερία και την ποικιλομορφία. Η διατήρηση μιας ισχυρής δέσμευσης για
τις κοινές μας αξίες είναι προς το καλύτερο συμφέρον του λαού της Αυστραλίας.
Κοινά δικαιώματα και ευθύνες

Αναγνωρίζουμε τη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας ευθύνης. Η
επιτυχία μας ως πολυπολιτισμική κοινωνία οφείλεται στην ισορροπία των δικαιωμάτων
και των ευθυνών που εξασφαλίζουν μια σταθερή, ανθεκτική και αρμονική κοινωνία όπου
επιδιώκουμε να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να συνεισφέρουν και να επωφεληθούν
από την ευημερία μας.
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Η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία που βασίζεται στη φιλελεύθερη δημοκρατική
παράδοση στην οποία τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ατόμου είναι απαραβίαστα.
Η ιδιότητα του πολίτη αποτελεί προνόμιο και στο πλαίσιο της τελετής απονομής
Αυστραλιανής Ιθαγένειας, οι νέοι πολίτες δεσμεύονται και επιβεβαιώνουν ‘αφοσίωση
στην Αυστραλία και τους λαούς της, της οποίας μοιράζομαι τις δημοκρατικές πεποιθήσεις
της, της οποίας σέβομαι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της και της οποίας θα
υποστηρίζω και θα υπακούω τους νόμους της’.
Οι Αυστραλοί ορθώς αναμένουν ότι το κάθε άτομο που βρίσκεται στη χώρα μας,
ανεξάρτητα από το αν είναι Αυστραλός πολίτης, υπακούει τους νόμους της Αυστραλίας,
στηρίζει τις δημοκρατικές μας διαδικασίες και μεταχειρίζεται όλους τους ανθρώπους με
σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Μια ασφαλής και ασφαλισμένη χώρα

Η υποστήριξη μιας ποικιλόμορφης και αρμονικής Αυστραλίας αποτελεί την ασφάλεια
του έθνους μας. Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας δίνει την ύψιστη προτεραιότητα στην
ασφάλεια όλων των Αυστραλών. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον
κόσμο δικαιολογημένα προκάλεσαν ανησυχία στην αυστραλιανή κοινότητα.
Η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις απειλές αυτές συνεχίζοντας να επενδύει στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στα ισχυρά σύνορα και στην ισχυρή εθνική ασφάλεια.
Αυτά βοηθούν να διασφαλιστεί ότι η Αυστραλία παραμένει μια ανοιχτή, χωρίς
αποκλεισμούς, ελεύθερη και ασφαλής κοινωνία.
Ενόψει αυτών των απειλών, όμως, δεν κάνουμε συμβιβασμούς σχετικά με τις κοινές μας
αξίες και την εθνική μας ενότητα. Η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι ενισχύουμε καλύτερα
την ασφάλεια της αυστραλιανής κοινότητας εστιάζοντας σε αυτό που μας ενώνει και
αντιμετωπίζοντας τις διαφορές μας με αμοιβαίο σεβασμό.
Κοινό όραμα για το μέλλον

Η Αυστραλία είναι ενωμένη με μια κοινή δέσμευση για το έθνος μας και τους
δημοκρατικούς θεσμούς και τις αξίες μας. Ενθαρρυνόμαστε να προωθούμε την
αποδοχή και την κατανόηση και να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία μας συνεχίζει να είναι
ασφαλής, συνεκτική και αρμονική.
Στην παρούσα δήλωση, η Κυβέρνηση συνεχίζει την προώθηση της αρχής του
αμοιβαίου σεβασμού και την καταδίκη του φυλετικού μίσους και των διακρίσεων ως
ασυμβίβαστων με την αυστραλιανή κοινωνία.
Η δήλωση συμπληρώνει άλλες κυβερνητικές πολιτικές και προγράμματα, που μαζί με
πολλές κοινοτικές και εθελοντικές δραστηριότητες, εμπνέει, υποστηρίζει και διατηρεί την
ενότητά μας. Για παράδειγμα:

● Το Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας Ενηλίκων Μεταναστών [Adult Migrant English
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Program] υποστηρίζει τους μετανάστες και τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες που
επιθυμούν να μάθουν την αγγλική γλώσσα και δεξιότητες για την εγκατάστασή τους
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν κοινωνικά και οικονομικά στην αυστραλιανή
κοινωνία.

● Η Πολιτική Πολυπολιτισμικής Πρόσβασης και Ισοτιμίας [Multicultural Access and
Equity Policy] της Κυβέρνησης διασφαλίζει ότι τα προγράμματα και οι υπηρεσίες
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των Αυστραλών, ανεξάρτητα από τις
πολιτισμικές και γλωσσικές τους καταβολές.
● Οι διαδρομές για την απόκτηση ιθαγένειας δίνουν στους νέους μετανάστες την ευκαιρία
να είναι πλήρεις και ενεργοί συμμετέχοντες στην κοινωνία των πολιτών.

● Η Κυβέρνηση υποστηρίζει την ύπαρξη ισχυρών και ποικίλων πολυπολιτισμικών μέσων
μαζικής ενημέρωσης από το ραδιόφωνο, τα έντυπα, το διαδίκτυο και την τηλεόραση.

● Η Ημέρα της Αρμονίας καθιερώθηκε το 1999 και σήμερα εορτάζεται από χιλιάδες
Αυστραλούς κάθε χρόνο, διαδίδοντας ένα μήνυμα μη αποκλεισμού, σεβασμού και
συμμετοχής για όλους.

● Το Αυστραλιανό Πολυπολιτισμικό Συμβούλιο λειτουργεί ως βασικό συμβουλευτικό
όργανο, παρέχοντας στην Κυβέρνηση αξιόπιστες και ανεξάρτητες συμβουλές.
Οι Αυστραλοί δεν θεωρούν την αρμονία και την ευημερία μας δεδομένη. Μαζί - ως άτομα,
ομάδες και σε όλα τα επίπεδα κυβερνήσεων - θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε ισχυρότερες,
πιο συνεκτικές και ευημερούσες κοινότητες, καθοδηγούμενες από τις κοινές μας αξίες και τις
ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις.

Ενθάρρυνση της οικονομικής και κοινωνικής συμμετοχής των
νεοαφιχθέντων
Η Αυστραλία έχει μια πλούσια ιστορία που οι μετανάστες συμβάλλουν στον κοινωνικό και
οικονομικό μας ιστό. Αυτό συνεχίζεται σήμερα με την πολυπολιτισμική κοινωνία μας που
προσφέρει ευκαιρίες σε νέους μετανάστες να συνεισφέρουν στην επιτυχία του έθνους μας.
Όλες μαζί οι προσπάθειες των κοινοτήτων, των σχολείων, των μη κερδοσκοπικών
οργανισμών, των θρησκευτικών οργανισμών, των εργοδοτών και των κυβερνήσεων
παρέχουν ευκαιρίες στα άτομα να συμβάλλουν θετικά στην αυστραλιανή κοινωνία.
Τα άτομα που μεταναστεύουν στην Αυστραλία έχουν ως κίνητρο την ίδια αναζήτηση νέων
ευκαιριών ή καλύτερης ζωής.
Ταυτόχρονα, η οικονομική και κοινωνική ένταξη των νέων μεταναστών και των οικογενειών
τους είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον τους. Η αίσθηση ότι συνδέονται με τη νέα τους
πατρίδα και ότι είναι μέρος της αυστραλιανής κοινωνίας, δημιουργεί μια αίσθηση αξίας και
ανήκειν.
Η Κυβέρνηση παρέχει ένα πλαίσιο πολιτικών εγκατάστασης, που θεωρείται ευρέως ως καλή
πρακτική, που αποσκοπεί να βοηθήσει τους νέους μετανάστες να ενταχθούν στη ζωή της
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Αυστραλίας. Τα προγράμματα εγκατάστασης υποστηρίζουν τους μετανάστες ώστε να
γίνουν αυτοδύναμοι και ενεργά μέλη της αυστραλιανής κοινότητας.
Ορισμένοι νεοαφιχθέντες, ιδίως μέσω του προγράμματος προσφύγων και ανθρωπιστικής
βοήθειας της Αυστραλίας, επωφελούνται από εξειδικευμένη υποστήριξη. Αυτή περιλαμβάνει
τη βοήθεια στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την απόκτηση των απαραίτητων
δεξιοτήτων εκπαίδευσης ή απασχόλησης. Η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη να βοηθάει
τους αφιχθέντες με το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικά κατά τη διάρκεια των
πρώτων πέντε ετών μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία, ώστε να μπορέσουν να
οικοδομήσουν μια καλύτερη ζωή και να γίνουν αυτάρκεις και να συνεισφέρουν πλήρως στην
κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Αυστραλίας μεταρρυθμίζει τις υπηρεσίες
εγκατάστασης για να προφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα στην αγγλική γλώσσα, στην
εκπαίδευση και την απασχόληση για τους αφιχθέντες με το πρόγραμμα ανθρωπιστικής
βοήθειας.

Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ποικιλομορφίας μας και του κοινού
εθνικού ενδιαφέροντος
Η αγγλική γλώσσα είναι και θα παραμείνει η εθνική μας γλώσσα και αποτελεί ένα κρίσιμο
εργαλείο για την ένταξη των μεταναστών. Ταυτόχρονα, το πολύγλωσσο εργατικό μας
δυναμικό διευρύνει τους επιχειρηματικούς ορίζοντες και ενισχύει το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της Αυστραλίας σε μια ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Η πολιτισμική ποικιλομορφία μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας δημιουργεί καινοτομία, δημιουργικότητα και ζωτικότητα. Η οικονομία μας ενισχύεται από τις
δεξιότητες, τη γνώση, τις γλωσσικές ικανότητες, τα δίκτυα και τη δημιουργικότητα του
ποικιλόμορφου εργατικού μας δυναμικού. Η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητά μας
ενισχύονται μέσω της ικανότητάς μας να αναγνωρίζουμε και να εκμεταλλευόμαστε τις
ευκαιρίες για διεθνή οικονομική συμμετοχή.
Αυτό περιλαμβάνει το ταλέντο των πολλών προσωρινών μεταναστών που συμβάλλουν
στην αυστραλιανή οικονομία και την κοινωνία ενώ βρίσκονται εδώ. Πολλοί από αυτούς
εγκαθίστανται μόνιμα στην Αυστραλία, ενώ άλλοι επιστρέφουν στη χώρα τους ή
μετακινούνται σε άλλη χώρα, ενισχύοντας περαιτέρω τις πολιτισμικές, εμπορικές και
οικονομικές ευκαιρίες μας στο εξωτερικό.
Η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία διαδραματίζουν ρόλο στην προώθηση και τη
μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του ποικιλόμορφου εργατικού μας δυναμικού.

Συνέχιση της οικοδόμησης αρμονικών και κοινωνικά συνεκτικών
κοινοτήτων
Οι κοινές αξίες μας στην Αυστραλία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής μας
ευημερίας καθώς και την κοινωνική συνεκτικότητα της κοινωνίας μας.
Το μοίρασμα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς αποτελεί μέρος του να εορτάζεται τι
σημαίνει να είναι κάποιο άτομο Αυστραλός και βοηθά όλους να αισθάνονται ότι ανήκουν
στην κοινωνία μας. Η αρμονία της κοινότητας διαμορφώνει εθνική ενότητα. Οι κοινές
εμπειρίες δημιουργούν κοινές ιστορίες και διαμορφώνουν κοινά μέλλοντα.
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Αντίθετα, ο ρατσισμός και οι διακρίσεις υπονομεύουν την κοινωνία μας. Καταδικάζουμε τους
ανθρώπους που υποκινούν το φυλετικό μίσος.
Ο τακτικός διαθρησκευτικός και διαπολιτισμικός διάλογος είναι καθοριστικής σημασίας για
τη μείωση της πιθανότητας εντάσεων εντός των κοινοτήτων και για την ενίσχυση της
συνοχής και της αρμονίας. Αυτός ο διάλογος συμβάλλει στη μείωση των προκαταλήψεων,
προάγει τη διαπολιτισμική κατανόηση, βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων εθνοτικών και
θρησκευτικών ομάδων και ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και της εμπιστοσύνης.
Ανεξάρτητα από πολιτισμικές καταβολές, τόπο γέννησης ή θρησκεία, όλοι που κατοικούν
στην Αυστραλία ή που έρχονται στην Αυστραλία έχουν την ευθύνη να συμμετέχουν και να
προσπαθούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον και να απορρίψουν κάθε μορφή ρατσισμού
ή βίαιου εξτρεμισμού.
Συμπέρασμα
Οι διαδοχικές Κυβερνήσεις της Αυστραλίας έχουν καθιερώσει μια σταθερή δέσμευση σε μια
πολυπολιτισμική Αυστραλία. Η ανανέωση και η επιβεβαίωση της δέσμευσης της
Κυβέρνησης με αυτή τη νέα δήλωση είναι επίκαιρη: ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τις αξίες
και τις ευθύνες που υποστηρίζουν την κοινωνία μας, υποστηρίζουν τα εθνικά μας
συμφέροντα και τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων. Παρουσιάζει ένα όραμα για το
μέλλον μας ως ισχυρό και επιτυχημένο πολυπολιτισμικό έθνος, ενωμένο στην αφοσίωσή
μας στην Αυστραλία και την δέσμευση στην ελευθερία και την ευημερία.
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