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Мултикултурна Аустралија – уједињена, снажна, 

успешна је јавна изјава владе којом се обнавља 

посвећеност мултикултурној Аустралији и одређују 

приоритети и стратешки правци за наредне године. 
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Предговор 

Премијер Аустралије 

 

Аустралија је најуспешније мултикултурно друштво на свету. 

Стари смо онолико колико и наши први Аустралијанци, најстарија људска култура која 
постоји на свету, који се старају о овој земљи дуже од 50.000 година. 

А млади смо онолико колико и беба у наручју своје мајке мигранткиње која је могла да 
буде било које националности, вере или расе на свету. 

Аустралија је нација досељеника. Скоро половина садашњег становништва је или рођена 
у иностранству или има бар једног родитеља који је рођен у иностранству. 

Порекло вучемо из сваке културе, сваке расе, сваке вере, сваке нације. 

Не одређује нас раса, религија или култура већ наше заједничке вредности као што су 
слобода, демократија, владавина права и једнакост могућности – „праведност”.   

Оно што нас спаја је међусобно поштовање – дубоко разумевање да свако од нас има 
право на исто поштовање, исто достојанство, исте могућности. 

И национална безбедност – одлучност у намери да бранимо нашу земљу, наш народ и 
наше вредности – је темељ на којем су се изградиле и очувале наше слободе. 

У време растућих глобалних тензија и све веће несигурности, Аустралија је и даље добар 
пример сложне, егалитарне и предузимљиве нације која прихвата своју различитост. 

Наша изјава Мултикултурна Аустралија: уједињена, снажна, успешна обнавља и 
реафирмише посвећеност владе мултикултурној Аустралији у којој нема места расизму и 
дискриминацији. 

Нашу изјаву Мултикултурна Аустралија: уједињена, снажна, успешна препоручујем 
свим Аустралијанцима. 

 

 

The Hon Malcolm Turnbull MP 

Премијер Аустралије 
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Заједничка порука министра за социјалне услуге и 

помоћника министра за социјалне услуге и 

мултикултурне послове 

 

Сви Аустралијанци могу да буду поносни на наше снажно и успешно мултикултурно 
друштво. Прича о Аустралији је почела у далекој прошлости са аустралијским 
Абориџинима и острвљанима Торесовог пролаза, развила се оснивањем британских 
институција и наставља се са људима из свих крајева света. 

Слобода и безбедност које уживамо нису настале случајно. Узастопне владе су стварале 
визију нашег друштва које ће прихватити различитост и истовремено наглашавати наш  
јединствени национални идентитет и значај интеграције и јединства народа. 

У време када су многи људи постали забринути због повећане опасности од тероризма и 
екстремизма, нема бољег тренутка да се реафирмише наша чврста посвећеност 
демократији, могућностима и заједничким вредностима. 

Аустралијска влада је посвећена очувању безбедности наше земље и слободе нашег 
народа. У нашој изјави Мултикултурна Аустралија: уједињена, снажна, успешна, влада 
је изложила вредности које су у прошлости биле кључ успеха и које ће нам помоћи да 
напредујемо у будућности. 

Ова изјава је признање да је културна различитост једна од наших највећих снага; она 
која нам помаже да изградимо будућност у којој ће се сви осећати да припадају и где ће 
имати прилику за сјајан живот. Она подржава основе наших демократских институција и 
владавину права, истиче важност држављанства у нашем националном идентитету и 
јасно нам ставља до знања да сви имамо обавеза да поштујемо наше суграђане. 

Ова изјава је темељ на којем можемо да надограђујемо наше мултикултурно друштво и 
ми се унапред радујемо сарадњи са свим Аустралијанцима у неуморном стремљењу ка 
слободи и благостању. 

 

 

The Hon Christian Porter MP 

Министар за социјалне услуге 

 

 

Senator The Hon Zed Seselja 

Помоћник министра за социјалне услуге и мултикултурна питања 
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Мултикултурна Аустралија: уједињена, снажна, успешна 

 

Наша заједничка прича 

 
Аустралија је најуспешније мултикултурно друштво на свету које је ујединило 
мноштво култура, искустава, веровања и традиција. Наша остварења као 
нације дугујемо доприносу 300 различитих националности—од првих 
Аустралијанаца до најновијих досељеника. 
 
Напредовали смо делимично захваљујући и нашој културној различитости која 
се ослања на наше заједничке вредности и посвећеност очувању слободе, 
безбедности и благостања. 
 
Наша нација је обогаћена људима абориџинског порекла и острвљанима 
Торесовог пролаза, најстарије људске културе која постоји на свету и 
милионима људи који су одлучили да започну нови живот овде. 
 
Током периода од више од 50.000 година, први Аустралијанци су живели, 
учили, прилагођавали се и опстали у земљи коју данас зовемо Аустралија. 
Живећи једни до других, чинили су преко 250 различитих језичких група или 
„нација“ широм континента, свака са својственом културом, веровањима и 
дијалектом. Потомци ових нација представљају најстарију културу која постоји 
на свету, а њихове приче о временима и местима сежу даље у прошлост од 
било којег другог народа. 
 
Прича се наставила оснивањем модерне Аустралије кроз британско и ирско 
насељавање и успостављањем наше парламентарне демократије, институција 
и закона. Временом, наша прича је попримила веће димензије и обухватила 
милионе људи са свих континената који су се настанили у Аустралији. 
 
Данас, Аустралија пружа добродошлицу онима који су се доселили овде да 
буду део нашег слободног и отвореног друштва, да изграде нови живот и да 
дају допринос нашој нацији. 
 
Временом, ово окупљање многих народа је помогло да се изгради наша 
инфраструктура, оживе наше заједнице, повећају наша културна искуства, 
повећају могућности и, што је најзначајније, прошири наш поглед на свет и 
начин на који се односимо према њему. 
 
Стварање узајамних обавеза између владе, заједнице и појединца – без 
обзира на националност – јача нашу отпорност и осећај припадања. 
 
Заједно смо изградили модерну и просперитетну Аустралију данашњице, са 
заједничким вредностима, правима и обавезама. 
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Заједничке вредности 

 
Наше вредности нас уједињују и стварају друштвене везе међу нама. Оне чине 
темељ нашег друштва и заједничке будућности којој сви припадамо. Наше 
вредности су засноване на: 
 

ПОШТОВАЊУ 

Поштујемо и посвећени смо владавини права и привржени смо Аустралији. 

Поштујемо слободу и достојанство сваког појединца. 

Ценимо нашу различитост и прихватамо међусобно поштовање, укључивање, 
праведност и саосећање. 
 

ЈЕДНАКОСТИ 

Подржавамо равноправност мушкараца и жена. 

Верујемо у једнакост пред законом. 

Верујемо у једнаке могућности за све. 

 

СЛОБОДИ 

Наша посвећеност слободи је фундаментална. 

Подржавамо слободу мисли, говора, вероисповести, предузетништва и 

удруживања. 

Посвећени смо парламентарној демократији. 

Прихватамо обавезе за испуњавање грађанских дужности. 

 
Поступци и понашања која подривају наше вредности немају место у 
Аустралији. 
 
Сви ми имамо користи од привредног успеха, културних и верских слобода и 
разноликости наше нације. Одржавање чврстих обавеза према нашим 
заједничким вредностима је у најбољем интересу грађана Аустралије. 
 

Заједничка права и обавезе 

 
Свесни смо важности узајамног поштовања и узајамне одговорности. Наш 
успех као мултикултурног друштва је резултат равнотеже права и обавеза које 
обезбеђује стабилно, отпорно и сложно друштво у којем настојимо да свакоме 
пружимо прилику да да свој допринос—и да има користи од—нашег напретка. 
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Наше друштво је засновано на либерално-демократској традицији у којој су 
основна права сваког појединца неприкосновена. 
 
Држављанство је привилегија и током церемоније доделе аустралијског 
држављанства нови држављани се обавезују и изјављују „лојалност 
Аустралији и њеном народу чија демократска убеђења делим, чија права и 
слободе поштујем и чије законе ћу подржавати и поштовати“. 
 
Аустралијанци са правом очекују да свако ко борави у нашој држави, без 
обзира да ли је држављанин Аустралије, поштује аустралијске законе, 
подржава наш демократски процес и да се односи према свим људима са 
уважавањем и поштовањем. 
 

Сигурна и безбедна Аустралија 

 
Темељ разнолике и хармоничне Аустралије је безбедност наше нације. 
Аустралијска влада даје највиши приоритет очувању сигурности и безбедности 
свих Аустралијанаца. Недавни терористички напади широм света оправдано 
су изазвали забринутост аустралијске заједнице. 
 
Влада реагује на ове претње тако што наставља да улаже у борбу против 
тероризма, чврсте границе и јаку националну безбедност. То помаже да се 
осигура да Аустралија и даље буде отворено, инклузивно, слободно и 
безбедно друштво. 
 
Међутим, иако смо суочени са овим претњама ми не дозвољавамо да се наше 
заједничке вредности и национално јединство компромитују. Влада тврди да је 
најбољи начин да се појача безбедност аустралијске заједнице тај да се 
усредсредимо на оно што нас спаја и да решавамо наше разлике кроз узајамно 
поштовање. 
 

Заједничка визија за будућност 

 
Аустралија је уједињена заједничким обавезама према нашој нацији и 
демократским институцијама и вредностима. Сви се подстичемо да 
унапређујемо прихватање и разумевање и да се побринемо да наше друштво 
и даље буде безбедно, кохезивно и хармонично. 
 
Овом изјавом влада наставља да подржава принципе међусобног поштовања 
и да осуђује расну мржњу и дискриминацију као неспојиве са аустралијским 
друштвом. 
 
Изјава допуњава друге владине смернице и програме који, заједно са бројним 
активностима заједнице и волонтера, инспиришу, подржавају и одржавају 
наше јединство. На пример: 
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● Програм енглеског језика за одрасле досељенике (Adult Migrant English 
Program) помаже мигрантима и хуманитарним досељеницима који на то 
имају право да стекну основно знање енглеског језика и вештине које ће 
им помоћи да се настане и да учествују у друштвеном и привредном 
животу Аустралије. 

 

● Владина Политика мултикултурног приступа и правичности (Multicultural 
Access and Equity Policy) осигурава то да програми и услуге задовоље 
потребе свих Аустралијанаца, без обзира на њихово културно и језичко 
порекло. 

 

● Путеви до држављанства пружају досељеницима могућност да активно и у 
потпуности учествују у грађанском друштву. 

 

● Влада подржава јаке и разнолике медије преко радија, штампе, интернета 
и телевизије. 

 
● Дан хармоније (Harmony Day) је установљен 1999. године и сада га славе 

хиљаде Аустралијанаца сваке године, ширећи поруку о укључивању, 
поштовању и припадању сваке особе. 
 

● Аустралијско мултикултурно веће (Australian Multicultural Council) делује 
као кључно саветодавно тело и пружа робустан и независан савет влади. 

 
Аустралијанци не узимају своју хармонију и просперитет здраво за готово. 
Заједно—као појединци, групе и на свим нивоима власти—наставићемо да 
стварамо јаче, кохезивније и просперитетније заједнице, вођени нашим 
заједничким вредностима и следећим стратешким правцима. 
 

Подстицање нових досељеника да учествују у привредном и 

друштвеном животу 

 

Аустралија има богату историју која се тиче досељеника и њиховог доприноса 
нашем друштвеном и привредном ткиву. То се наставља и данас где наше 
инклузивно мултикултурно друштво пружа могућности новим досељеницима 
да допринесу успеху наше нације. 
 
Напори које заједно улажу заједнице, школе, непрофитне организације, верске 
организације, послодавци и владе пружају могућност људима да на позитиван 
начин дају допринос аустралијском друштву. 
 
Људи који се доселе у Аустралију суделују у потрази за новим могућностима 
или бољим животом. 
 
Истовремено, економска и друштвена интеграција нових досељеника и 
њихових породица је битна за њихову будућност. Осећај повезаности са 
својом новом домовином и суделовање у аустралијском друштву ствара осећај 
личне вредности и припадања. 
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Влада даје оквир за насељавање који се нашироко сматра најбољом праксом, 
који је осмишљен да помогне новим досељеницима да се интегришу у живот у 
Аустралији. Програми насељавања помажу досељеницима да постану 
самостални и активни чланови аустралијског друштва. 
 
Неки нови досељеници, нарочито они који су дошли преко аустралијског 
програма за избеглице и хуманитарног програма, имају користи од 
специјализоване подршке. Та подршка обухвата помоћ у учењу енглеског 
језика и стицању неопходног образовања или вештина за запошљавање. 
Влада остаје посвећена пружању помоћи хуманитарним досељеницима, 
нарочито током првих пет година након њиховог доласка у Аустралију како би 
они могли да изграде бољи живот и да постану самостални чланови друштва 
којем ће у пуној мери доприносити. Аустралијска влада тренутно врши 
реформу услуга које се пружају за насељавање да би могла да обезбеди боље 
резултате за хуманитарне досељенике који се тичу енглеског језика, 
образовања и запошљавања. 
 

Искоришћавање предности наше различитости и заједничког 

националног интереса 

 

Енглески је наш национални језик и то ће и остати и од критичног је значаја за 
интеграцију досељеника. Истовремено, наша вишејезичка радна снага 
проширује пословне хоризонте и повећава конкурентност Аустралије у све 
више глобализованој економији.   
Наша културна различитост је једна од наших највећих предности – она 
покреће иновацију, креативност и виталност. Наша привреда је ојачана 
вештинама, знањем, језичким способностима, мрежама и креативношћу наше 
разнолике радне снаге. Наша продуктивност и конкурентност су повећани 
нашом способношћу да препознамо и искористимо прилике када се ради о 
међународним економским ангажманима. 
 
То укључује и таленат многих привремених досељеника који дају допринос 
аустралијској привреди и друштву док овде бораве. Многи се настане у 
Аустралији за стално, док се други враћају назад у своју земљу или се селе у 
неку другу државу и на тај начин још више ојачавају наше културне, трговинске 
и економске могућности у иностранству. 

 
Влада, привредници и индустрија играју велику улогу у поспешивању и 
максималном коришћењу предности наше разнолике радне снаге. 
 

Наставак изградње складних и друштвено кохезивних заједница 

 
Наше заједничке аустралијске вредности су темељ нашег економског 
просперитета, као и нашег кохезивног друштва. 
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Заједничко коришћење нашег културног наслеђа је један од начина на који 
славимо оно што значи бити Аустралијанац/ка и начин на који помажемо свима 
да се осећају укључени у наше друштво. Хармонија у заједницама ствара 
национално јединство. Заједничка искуства стварају заједничку историју и 
обликују заједничку будућност. 
 
Супротно томе, расизам и дискриминација подривају наше друштво. Ми 
осуђујемо људе који подстичу расну мржњу. 
 
Редован међуверски и међукултурни дијалог је од критичне важности како би 
се смањила могућност стварања тензија у заједницама и ојачала кохезија и 
хармонија. Такав дијалог помаже да се смање предрасуде, подстакне 
разумевање између култура, побољшају односи између разних етничких и 
верских група и да се ојача осећај припадања и поверења. 
 
Без обзира на културно порекло, место рођења или религију, сви грађани 
Аустралије или они који долазе у Аустралију имају обавезу да међусобно 
сарађују и траже начин да успоставе међусобно разумевање и да одбију сваку 
врсту расизма или насилног екстремизма. 
 

Закључак 

Узастопне аустралијске владе су показале чврсту посвећеност мултикултурној 
Аустралији. Право је време да се реафирмише посвећеност владе путем ове 
нове изјаве: јасна порука о вредностима и обавезама које чине темељ нашег 
друштва, која даје подршку нашим националним интересима и служи као водич 
како да реагујемо на изазове. Она представља визију наше будућности као јаке 
и успешне мултикултурне нације, уједињене нашом оданошћу Аустралији и 
посвећене слободи и просперитету. 
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