Australia yang Multikultural – bersatu, kuat, berhasil adalah
pernyataan publik Pemerintah yang mengungkapkan ulang
komitmennya dalam mencapai Australia yang multikultural;
pernyataan ini menempatkan prioritas dan arah-arah
strategis selama tahun-tahun mendatang.
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Pengantar
Perdana Menteri Australia
Australia adalah masyarakat multikultural tersukses di dunia.
Kita berusia setua Penduduk Pertama Australia (First Australians),yang merupakan peradaban
manusia tertua yang masih berlanjut, yang telah merawat negara ini selama lebih dari 50.000
tahun.
Dan kita masih muda seperti bayi di dalam dekapan ibunya yang merupakan migran yang bisa
saja berasal dari negara, agama atau kepercayaan, ras apa pun di dunia.
Australia adalah negara imigrasi. Hampir setengah penduduk kita sekarang lahir di luar negeri
atau paling tidak memiliki orangtua yang dilahirkan di luar negeri.
Dan kita berasal dari setiap budaya, setiap ras, setiap agama dan kepercayaan, setiap bangsa.
Kita tidak ditentukan oleh ras, agama atau budaya, namun oleh nilai-nilai yang dianut bersama
yakni kebebasan, demokrasi dan kesetaraan kesempatan – “fair go”.
Yang merekatkan kita bersama adalah rasa saling menghormati – pengakuan mendalam
bahwa kita masing-masing berhak mendapat perlakuan hormat yang sama, martabat yang
sama, kesempatan yang sama.
Dan keamanan nasional – tekad bulat untuk membela bangsa, masyarakat dan nilai-nilai kita –
adalah fondasi tempat kita membangun dan menjaga kebebasan kita.
Pada saat tekanan-tekanan dunia bertumbuh dan ketidakpastian meningkat, Australia tetap
dengan mantap menjadi contoh bangsa yang harmonis, egaliter, dan giat, yang merangkul
keragamannya.
Pernyataan kita Australia yang Multikultural: Bersatu, Kuat, Berhasil memperbarui dan
menegaskan kembali komitmen Pemerintah akan Australia yang multikultural, yang tidak
menyediakan tempat kepada rasialisme dan diskriminasi.
Saya menyerahkan pernyataan kita Australia yang Multikultural: Bersatu, Kuat, Berhasil kepada
seluruh warga Australia.

The Hon Malcolm Turnbull MP
Perdana Menteri Australia
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Pesan bersama Menteri Layanan Sosial dan Asisten Menteri
Layanan Sosial dan Urusan Multikultural
Semua warga Australia dapat merasa bangga akan masyarakat multikultural kita yang kuat dan
sukses. Kisah Australia dimulai dahulu kala dengan warga Australia Aborigin dan Penduduk
Selat Torres, bertumbuh dengan dibentuknya institusi-institusi Inggris, dan berlanjut dengan
orang-orang dari negara-negara yang jauh.
Kebebasan dan keamanan yang kita nikmati bukanlah kebetulan. Pemerintah-pemerintah
selama ini telah menetapkan visi untuk masyarakat kita yang merangkul keragaman serta
menekankan identitas unik bangsa dan pentingnya menjadi masyarakat yang terpadu dan
bersatu.
Di zaman ketika orang-orang merasa gelisah akan terorisme dan ekstremisme yang meningkat,
tidak ada waktu yang lebih baik lagi untuk menegaskan kembali komitmen teguh kita kepada
demokrasi, kesempatan dan nilai-nilai yang kita anut bersama.
Pemerintah Australia berkomitmen untuk menjaga keamanan bangsa dan kebebasan
masyarakat kita. Dalam pernyataan kita Australia yang Multikultural: Bersatu, Kuat, Berhasil,
Pemerintah menetapkan nilai-nilai yang telah mendorong kesuksesan kita di masa lalu dan
yang akan membantu kita maju di masa depan.
Pernyataan ini mengakui bahwa keragaman budaya adalah salah satu kekuatan terbaik kita;
kekuatan yang memperlengkapi kita untuk membangun masa depan yang di dalamnya semua
orang diikutsertakan dan mempunyai kesempatan untuk hidup dengan sangat baik. Pernyataan
ini menjunjung terpusatnya insitusi-institusi demokrasi dan aturan hukum kita, pernyataan ini
menggarisbawahi pentingnya kewarganegaraan dalam identitas bangsa, dan pernyataan ini
memperjelas tanggung jawab yang kita miliki dalam menghormati sesama warga Australia.
Pernyataan ini merupakan fondasi tempat kita dapat lebih membangun masyarakat multikultural
dan kami berharap dapat bekerja sama dengan seluruh warga Australia untuk tidak lelah
mengejar kebebasan dan kemakmuran.

The Hon Christian Porter MP
Menteri Layanan Sosial

Senator The Hon Zed Seselja
Asisten Menteri Layanan Sosial dan Urusan Multikultural
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Australia yang Multikultural: Bersatu, Kuat, Berhasil

Kisah kita bersama

Australia adalah masyarakat multikultural tersukses di dunia, dan masyarakat ini
menyatukan berbagai budaya, pengalaman, kepercayaan, dan tradisi. Sebagai
sebuah bangsa, kita berutang budi kepada lebih dari 300 kelompok leluhur yang
berbeda-beda untuk prestasi-prestasi kita—dari Penduduk Pertama Australia (First
Australians) hingga pendatang yang paling baru.
Kita telah berkembang sebagian berkat keragaman budaya kita yang ditopang oleh
nilai-nilai dan komitmen akan kebebasan, keamanan dan kemakmuran kita yang
kita anut bersama.
Bangsa kita diperkaya oleh warga Aborigin dan Penduduk Selat Torres, budaya
tertua yang masih ada di planet ini, dan jutaan orang lainnya yang telah memilih
untuk memulai hidup baru di sini.
Selama lebih dari 50.000 tahun, Penduduk Pertama Australia telah tinggal, belajar,
beradaptasi dan bertahan di daratan yang sekarang kita sebut Australia. Mereka
terdiri dari lebih dari 250 kelompok bahasa atau ‘bangsa’ yang berbeda-beda di
seluruh benua ini, masing-masing dengan budaya, kepercayaan dan dialeknya yang
khas, dan hidup berdampingan satu dengan lainnya. Para keturunan bangsabangsa ini mewakili budaya tertua yang masih ada di planet ini dan memiliki kisahkisah dari zaman dan tempat yang melampaui memori masyarakat lain.
Kisah ini berlanjut dengan fondasi Australia modern, melalui pemukiman Inggris dan
Irlandia dan pembentukan demoktrasi parlementer, institusi, dan hukum kita.
Lambat laun, kisah kita berkembang dan mencakup jutaan orang dari segala benua
yang telah menjadikan Australia rumah mereka.
Saat ini, warga Australia menyambut kedatangan orang-orang yang telah bermigrasi
ke sini demi menjadi bagian masyarakat kita yang bebas dan terbuka ini, guna
membangun hidup mereka dan berkontribusi kepada bangsa kita.
Berkumpulnya berbagai masyarakat ini lambat laun membantu membangun
infrastruktur kita, memeriahkan komunitas-komunitas kita, menambah pengalaman
budaya kita, menambah kesempatan kita dan, yang terpenting memperluas cara
kita melihat dan berinteraksi dengan dunia.
Pembentukan kewajiban-kewajiban bersama antara pemerintah, masyarakat, dan
perorangan – apa pun kebangsaannya – memperkuat ketangguhan dan rasa
memiliki kita.
Kita telah bersama-sama membangun Australia modern dan makmur yang
sekarang, dengan nilai-nilai, hak dan kewajiban yang kita anut bersama.
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Nilai-nilai yang dianut bersama

Nilai-nilai kita menyatukan kita dan menciptakan ikatan-ikatan sosial di antara kita.
Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi masyarakat kita dan masa depan bersama
yang mencakup semua orang. Nilai-nilai kita didasarkan pada:
RASA HORMAT

Kita menghormati dan kita berkomitmen kepada aturan hukum dan kesetiaan
kepada Australia.
Kita memiliki rasa hormat kepada kebebasan dan martabat semua orang.
Kita menghargai keragaman kita dan menganut rasa saling menghormati, inklusi,
keadilan dan belas kasih.
KESETARAAN

Kita mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Kita percaya pada kesetaraan di hadapan hukum.
Kita percaya pada kesetaraan kesempatan bagi semua orang.

KEBEBASAN

Komitmen kita terhadap kebebasan bersifat mendasar.
Kita mendukung kebebasan berpikir, berbicara, beragama, berusaha, dan
berasosiasi.
Kita berkomitmen kepada demokrasi parlementer.
Kita ikut bertanggung jawab dalam memenuhi tugas-tugas kita sebagai anggota
masyarakat.
Praktik dan perilaku yang merusak nilai-nilai kita tidak boleh ada di Australia.
Kita semua memetik manfaat dari keberhasilan ekonomi, kebebasan berbudaya dan
beragama, serta keragaman kita. Mempertahankan komitmen kuat terhadap nilainilai bersama kita dilakukan demi kepentingan terbaik masyarakat Australia.
Hak dan tanggung jawab bersama

Kita mengakui pentingnya rasa saling menghormati dan tanggung jawab bersama.
Keberhasilan kita sebagai masyarakat multikultural dikarenakan adanya
keseimbangan hak dan tanggung jawab yang memastikan masyarakat yang stabil,
tangguh, dan harmonis tempat kita berusaha untuk memberikan kesempatan bagi
5

semua orang untuk ikut memberi sumbangsih demi tercapainya—dan memetik
manfaat dari—kemakmuran kita.
Masyarakat kita adalah masyarakat yang didirikan di atas tradisi demokrasi liberal
yang di dalamnya hak-hak dasar setiap individu tidak dapat dilanggar.
Kewarganegaraan adalah sebuah keistimewaan, sebagai bagian dari Upacara
Kewarganegaraan Australia, warga-warga negara baru berikrar dan menegaskan
‘kesetiaan kepada Australia dan masyarakatnya, yang kepercayaannya akan
demokrasi saya anut juga, yang hak-hak dan kebebasannya saya hormati, dan yang
hukumnya akan saya junjung dan patuhi’.
Warga-warga Australia benar mengharapkan bahwa setiap orang yang ada di
negara kita, baik warga negara Australia maupun bukan warga negara Australia,
mematuhi hukim Australia, mendukung proses demokrasi kita, dan memperlakukan
setiap orang dengan rasa hormat dan bermartabat.
Australia yang aman dan nyaman

Keamanan negara kita menopang Australia yang beragam dan harmonis.
Pemerintah Australia menempatkan prioritas terbesar pada keselamatan dan
keamanan seluruh warga Australia. Serangan-serangan teroris baru-baru ini di
seluruh dunia telah memberikan alasan timbulnya kekhawatiran di dalam
masyarakat Australia.
Pemerintah merespon ancaman-ancaman ini dengan terus berinvestasi dalam
upaya melawan terorisme, memperkuat batas negara, dan memperkuat keamanan
nasional. Hal ini membantu memastikan agar Australia tetap menjadi masyarakat
yang terbuka, inklusif, bebas dan aman.
Namun, di hadapan ancaman-ancaman ini, kita tidak akan berkompromi mengenai
nilai-nilai yang kita anut bersama dan kesatuan bangsa. Pemerintah menegaskan
bahwa upaya terbaik kita adalah meningkatkan keselamatan masyarakat Australia
dengan berfokus pada apa yang menyatukan kita dan mengatasi perbedaan kita
melalui rasa saling menghormati.
Visi masa depan kita bersama

Australia disatukan oleh komitmen bersama terhadap bangsa dan institusi
demokrasi serta nilai-nilai kita. Kita semua didorong untuk mengedepankan
penerimaan dan pemahaman, dan memastikan agar masyarakat kita terus aman,
bersatu padu, dan harmonis.
Dalam pernyataan ini, Pemerintah terus mengedepankan prinsip rasa saling
menghormati dan mengutuk kebencian rasial dan diskriminasi sebagai hal-hal yang
tidak sesuai dengan masyarakat Australia.
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Pernyataan ini melengkapi kebijakan-kebijakan dan program-program Pemerintah
lainnya yang, bersama dengan berbagai kegiatan masyarakat dan sukarela,
memberikan inspirasi, mendukung dan menjaga kesatuan kita. Contohnya:
● Program Bahasa Inggris untuk Migran Dewasa atau Adult Migrant English
Program membantu para migran dan orang-orang yang masuk karena alasan
kemanusiaan untuk belajar bahasa Inggris dan keterampilan hidup dasar agar
mereka dapat berpartisipasi secara sosial dan ekonomi di dalam masyarakat
Australia.
● Kebijakan Multicultural Access and Equity [Keadilan dan Akses Multikultural]
Pemerintah memastikan agar program dan layanan Pemerintah memenuhi
kebutuhan seluruh warga Australia, apa pun latar belakang budaya dan
bahasanya.
● Jalur-jalur mendapatkan kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi para
migran baru untuk dapat menjadi peserta penuh dan aktif di dalam masyarakat
sipil.
● Pemerintah menyokong media multikultural yang kuat dan beragam melalui
radio, media cetak, media internet dan televisi.
● Harmony Day dibentuk pada tahun 1999 dan sekarang dirayakan oleh ribuan
warga Australia setiap tahunnya, untuk menyebarkan pesan ketercakupan,
rasa hormat dan rasa memiliki kepada semua orang.
● Australian Multicultural Council [Dewan Multikultural Australia] bertindak
sebagai badan penasihat inti yang memberikan nasihat bijaksana dan
independen kepada Pemerintah.
Penduduk Australia tidak menikmati keharmonisan dan kemakmuran mereka begitu
saja. Bersama-sama—sebagai individu, kelompok, dan pada segala tingkat
pemerintahan—kita akan terus membangun komunitas-komunitas yang lebih kuat,
lebih bersatu padu dan makmur, dengan dipandu oleh nilai-nilai yang kita anut
bersama dan arah-arah strategis berikut ini.

Mendorong partisipasi para pendatang baru dalam bidang ekonomi dan
sosial
Australia memiliki sejarah yang dipenuhi sumbangsih para migran kepada tenun
sosial dan ekonomi kita. Hal ini berlanjut hingga kini dengan adanya kesempatan
yang diberikan masyarakat multikultural inklusif kita bagi para migran baru ini agar
mereka dapat berkontribusi kepada keberhasilan bangsa kita.
Upaya-upaya komunitas, sekolah, lembaga nirlaba, lembaga keagamaan, para
pemberi kerja, dan pemerintah-pemerintah memberikan kesempatan bagi orangorang untuk berkontribusi bagi masyarakat Australia.
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Orang-orang yang bermigrasi ke Australia sama-sama mencari kesempatankesempatan baru atau hidup yang lebih baik.
Di saat yang sama, integrasi ekonomi dan sosial oleh para migran baru dan
keluarga mereka sangatlah penting bagi masa depan mereka. Rasa terhubung
dengan rumah baru mereka dan menjadi bagian dari masyarakat Australia akan
menciptakan rasa berharga dan rasa memiliki.
Pemerintah memberikan kerangka pemukiman, yang umum dianggap sebagai
praktik terbaik, dan dirancang untuk membantu para migran baru berintegrasi ke
dalam kehidupan di Australia. Program-program pemukiman membantu para migran
menjadi anggota masyarakat Australia yang mandiri dan aktif.
Sebagian pendatang baru, khususnya yang datang melalui program pengungsi dan
kemanusiaan Australia, memetik manfaat dari bantuan-bantuan khusus semacam
itu. Bantuan ini termasuk bantuan belajar bahasa Inggris dan bantuan untuk
mendapat pendidikan atau keterampilan kerja yang diperlukan. Pemerintah tetap
berkomitmen untuk membantu para pendatang yang datang dengan alasan
kemanusiaan, khususnya selama lima tahun pertama setelah tiba di Australia, agar
mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan menjadi anggota
masyarakat yang mandiri dan berkontribusi penuh. Sekarang Pemerintah Australia
sedang memperbarui layanan-layanan pemukiman guna mencapai hasil-hasil yang
lebih baik dalam bidang bahasa Inggris, pendidikan dan pekerjaan bagi para
pendatang dengan alasan kemanusiaan ini.

Memetik manfaat dari keragaman dan kepentingan nasional bersama
Bahasa Inggris adalah dan akan tetap menjadi bahasa nasional kita dan merupakan
alat penting dalam proses integrasi para migran. Pada saat yang sama, angkatan
kerja multibahasa kita sedang memperluas cakrawala bisnis dan menaikkan daya
saing Australia di dalam ekonomi yang semakin berskala global.
Keragaman budaya kita merupakan salah satu aset terbesar kita – keragaman
budaya memicu inovasi, kreativitas dan vitalitas. Perekonomian kita diperkuat oleh
keterampilan, pengetahuan, kemampuan bahasa, jaringan dan kreativitas angkatan
kerja kita yang beragam. Produktivitas dan daya saing kita ditingkatkan melalui
kemampuan kita mengenali dan merebut kesempatan untuk ikut serta dalam
ekonomi internasional.
Hal ini termasuk talenta banyak migran sementara yang berkontribusi pada
perekonomian dan masyarakat Australia selagi mereka berada di sini. Banyak dari
migran itu yang menetap permanen di Australia, sedangkan yang lain kembali ke
negara asal atau ke negara lain, dan lebih memperkuat kesempatan budaya,
perdagangan dan ekonomi bagi kita di negara-negara lain.
Pemerintah, bisnis dan industri memegang peranan dalam mempromosikan dan
memaksimalkan manfaat-manfaat angkatan kerja kita yang beragam.
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Terus membangun komunitas-komunitas yang harmonis dan bersatu padu
Nilai-nilai Australia yang kita anut bersama merupakan landasan kemakmuran
perekonomian kita dan masyarakat kita yang bersatu padu.
Berbagi warisan budaya kita merupakan bagian dari perayaan makna menjadi
warga Australia dan bagian dari upaya membantu setiap orang agar merasa
disertakan dalam masyarakat kita. Keharmonisan masyarakat membangun
kesatuan nasional. Pengalaman bersama menciptakan sejarah bersama dan
membentuk masa depan bersama.
Sebaliknya, rasialisme dan diskriminasi merusak masyarakat kita. Kita mengutuk
orang-orang yang mendorong kebencian karena ras.
Dialog antarkepercayaan dan antarbudaya merupakan hal yang sangat penting
untuk mengurangi kemungkinan adanya ketegangan di antara komunitas-komunitas
dan memperkuat hubungan yang erat dan keharmonisan. Dialog semacam itu
membantu mengurangi prasangka, mengedepankan pemahaman lintas budaya,
memperbaiki hubungan antara kelompok-kelompok etnis dan agama yang berbeda,
dan meningkatkan rasa memiliki dan saling percaya.
Apa pun latar belakang budaya, tempat lahir atau agamanya, setiap orang yang ada
di Australia atau yang akan datang ke Australia memiliki tanggung jawab untuk
berinteraksi dan berusaha untuk saling memahami, dan menolak rasialisme atau
ekstremisme kekerasan dalam bentuk apa pun.
Kesimpulan

Pemerintah-pemerintah Australia selama ini telah membentuk komitmen tegas
untuk menjaga Australia yang multikultural. Sudah waktunya Pemerintah
memperbarui dan menegaskan kembali komitmen Pemerintah dengan pernyataan
baru ini, yakni: pesan jelas mengenai nilai-nilai dan tanggung jawab yang mendasari
masyarakat kita, mendukung kepentingan nasional kita dan memandu cara kita
merespon tantangan. Pernyataan ini berisi visi masa depan kita sebagai bangsa
yang kuat dan bangsa multikultural yang sukses, yang disatukan oleh kesetiaan kita
kepada Australia dan yang berkomitmen terhadap kebebasan dan kemakmuran.
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