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ออสเตรเลยี ประเทศหลากวฒันธรรม - เป็นหนึง่เดยีว เขม้แข็ง  

ประสบผลส าเร็จ เป็นค าแถลงการณข์องรฐับาลสูส่าธารณชน 

ทีแ่สดงความมุง่ม ัน่ตอ่ความเป็นหลากวฒันธรรมของออสเตรเลยี  

ซึง่จะเป็นตวัก าหนดความเรง่ดว่นและทศิทางของกลยทุธใ์นปีทีจ่ะมาถงึนี ้
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ค าน า 

นายกรัฐมนตรอีอสเตรเลยี 

 

ออสเตรเลยีเป็นสงัคมหลากวัฒนธรรมทีป่ระสบความส าเร็จทีส่ดุประเทศหนึง่ในโลก 

เรามคีวามเกา่แกเ่ฉกเชน่ชาวพืน้เมอืงดัง้เดมิของเรา ซึง่เป็นวัฒนธรรมมนุษยท์ีส่บืเนือ่งกนัมาเกา่แกท่ีส่ดุ 

ในโลก และเป็นผูท้ีไ่ดด้แูลแผน่ดนินีม้านานกวา่ 50,000 ปีแลว้ 

ในขณะทีพ่วกเรายังมอีายนุอ้ยดั่งเด็กทารกในออ้มกอดของมารดาผูย้า้ยถิน่ ผูซ้ ึง่อาจมาจากประเทศใด  
ศาสนาใด หรอืชาตพัินธใ์ดในโลกนีก้็ได ้

ออสเตรเลยีเป็นประเทศของผูย้า้ยถิน่ ประชากรเกอืบครึง่หนึง่ของเรา หากไมเ่กดิในตา่งประเทศ  
ก็มบีดิามารดาอยา่งนอ้ยทา่นใดทา่นหนึง่ทีเ่กดิในตา่งประเทศ   

และพวกเราก็มาจากแหลง่ทีแ่ตกตา่งกนัไมว่า่จะเป็นวัฒนธรรม ชาตพัินธ ์ศาสนา หรอืประเทศ 

พวกเราไมไ่ดถ้กูก าหนดโดยเชือ้ชาต ิศาสนา หรอืวัฒนธรรม แตโ่ดยคา่นยิมทีเ่รามรีว่มกนัในเรือ่งเสรภีาพ  
ประชาธปิไตย กฎหมาย และโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัทีเ่รยีกวา่ a “fair go”   

สิง่ยดึเหนีย่วทีป่ระสานเราไวด้ว้ยกนัก็คอื ความเคารพตอ่กนั การยอมรับซึง่กนัและกนัของพวกเราทีน่ าไปสู ่
การไดรั้บความเคารพตอบเชน่กนั ไมว่า่จะเป็นการใหเ้กยีรตติอ่กนั หรอืโอกาสทีม่ใีหเ้ทา่เทยีมกนั 

และความมั่นคงของชาต ิ- ความมุง่มั่นอนัแน่วแน่ทีจ่ะปกป้องประเทศชาต ิประชากร และคา่นยิมของเรา –  
คอื พืน้ฐานของเสรภีาพทีเ่ราไดส้รา้งและท านุบ ารงุมา 

ในขณะทีเ่กดิความตงึเครยีด อกีทัง้ความไมแ่น่นอนทีเ่พิม่ขึน้ในโลก ออสเตรเลยียังคงเป็นตัวอยา่งที ่
โดดเดน่ของประเทศแหง่ความกลมกลนื ยดึหลักแหง่ความเสมอภาค และเป็นประเทศทีก่ลา้ไดก้ลา้เสยี  
อกีทัง้พรอ้มทีจ่ะอา้แขนรับความหลากหลาย 

ค าแถลงการณ์ของเราในหัวขอ้ ออสเตรเลยี ประเทศหลากวัฒนธรรม - เป็นหนึง่เดยีว เขม้แข็ง  
ประสบผลส าเร็จ นัน้ ฟ้ืนฟ ูและยนืยันความมุง่มั่นของรัฐบาลตอ่ความเป็นประเทศหลากวัฒนธรรมของ 

ออสเตรเลยี ซึง่เราไมย่อมใหม้กีารเหยยีดเชือ้ชาต ิหรอืการเลอืกปฏบิตัใิดๆ 

ขา้พเจา้ขอมอบค าแถลงการณ์นี ้ออสเตรเลยี ประเทศหลากวัฒนธรรม - เป็นหนึง่เดยีว เขม้แข็ง  
ประสบผลส าเร็จ ใหก้บัชาวออสเตรเลยีทกุคน 

 

 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร นายมลัคอลม์ เทริน์บลูล ์

นายกรัฐมนตรอีอสเตรเลยี 
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ถอ้ยแถลงรว่มจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงบรกิารสงัคม 

และผูช้ว่ยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงบรกิารสงัคมและกจิการหลากว ั

ฒนธรรม 

 

ชาวออสเตรเลยีทกุคนมคีวามภาคภมูใิจตอ่สงัคมหลากวัฒนธรรมทีเ่ขม้แข็งและประสบความส าเร็จของเรา  
เรือ่งราวของออสเตรเลยีเริม่ตน้จากในอดตีทีย่าวนานของชาวอะบอรจินิและชาวเกาะชอ่งแคบทอเรส  
เตบิโตดว้ยการตัง้รกรากของสถาบนัตา่งๆ จากเครอืจักรภพ และด ารงอยูต่อ่ไปดว้ย ประชาชนจากดนิแดน 

ตา่งๆ ทั่วไปในโลก   

การไดม้าซึง่เสรภีาพและความมั่นคงทีเ่รามอียูนั่น้ไมใ่ชอ่บุตัเิหต ุรัฐบาลสมัยตอ่ๆ กนัมาไดก้ าหนดวสิยัทัศน ์
เพือ่สงัคมของเรา ซึง่ใหก้ารตอ้นรับความหลากหลาย ในขณะเดยีวกนัก็เนน้ใหค้วามส าคัญตอ่เอกลักษณ์ 
ประจ าชาต ิและความส าคัญของการมปีระชากรทีส่ามารถรวมตัว และปรับตัวเขา้หากนัไดเ้ป็นหนึง่เดยีว 

ในขณะทีผู่ค้นหลายคน เริม่เกดิความกงัวลตอ่เรือ่งการเพิม่ขึน้ของการกอ่การรา้ยและลัทธหิัวรนุแรง  
จงึไมม่เีวลาใดทีด่ไีปกวา่ขณะนีท้ีจ่ะใหค้วามมั่นใจกบัความมุง่มั่นทีแ่น่วแน่ของเราตอ่ระบอบประชาธปิไตย  
โอกาส และคา่นยิมทีเ่รามรีว่มกนั 

รัฐบาลออสเตรเลยีมคีวามมุง่มั่นตอ่การรักษาความมั่นคงของประเทศ และเสรภีาพของประชาชนของเรา  
ในค าแถลง เรือ่ง ออสเตรเลยี ประเทศหลากวัฒนธรรม - เป็นหนึง่เดยีว เขม้แข็ง ประสบผลส าเร็จ  
รัฐบาลไดก้ าหนดคา่นยิมทีเ่ป็นตัวขบัเคลือ่นความส าเร็จของเราในอดตีและจะชว่ยใหเ้ราเจรญิเตบิโต 

ไปในอนาคต 

ค าแถลงนี ้ใหก้ารยอมรับวา่การมวีัฒนธรรมทีห่ลากหลายเป็นจดุแข็งทีส่ าคัญทีส่ดุของเรา ซึง่เป็นเครือ่งมอื 

ใหเ้ราสรา้งอนาคตทีเ่ป็นของทกุคนและมโีอกาสทีเ่ราจะมชีวีติทีด่ดีว้ยกนั ค าแถลงนี ้ใหก้ารสง่เสรมิสถาบนั 

ประชาธปิไตยและหลักนติธิรรมใหค้งเป็นศนูยก์ลางความส าคัญของเรา นอกจากนี ้ยังเนน้ความส าคัญของ 
การเป็นพลเมอืงซึง่แสดงถงึเอกลักษณ์ของประเทศ และยังใหค้วามชดัเจนกบัความรับผดิชอบในเรือ่ง 
การใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนัตอ่เพือ่นรว่มชาตขิองเรา 

ค าแถลงนี ้เป็นรากฐานอ านวยใหเ้ราสรา้งสงัคมหลากวัฒนธรรมตอ่ไป และเราขอตัง้ตาคอยการท างานรว่ม 

กบัชาวออสเตรเลยีทกุคนในการมุง่หาเสรภีาพและความรุง่เรอืงอยา่งไมรู่จั้กเหน็ดเหนือ่ย 

 

 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร นายครสิตเ์ตยีน พอรต์เตอร ์ 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงบรกิารสงัคม 

 

 

วฒุสิมาชกิ นายเซ็ต เซเซลจา 

ผูช้ว่ยรัฐมนตรวีา่การกระทรวงบรกิารสงัคมและกจิการหลากวัฒนธรรม 
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ออสเตรเลยี ประเทศหลากวฒันธรรม - เป็นหนึง่เดยีว เขม้แข็ง ประสบผลส าเร็จ 

 

เร ือ่งราวรว่มกนัของเรา 

 
ออสเตรเลยีเป็นสงัคมหลากวัฒนธรรมทีป่ระสบความส าเร็จมากทีส่ดุในโลก จากการรวมตัวเป็น 
หนึง่เดยีวของกลุม่วัฒนธรรม ประสบการณ์ ความเชือ่ และประเพณี เราเป็นเป็นหนีบ้ญุคณุตอ่ 
ความส าเร็จเหลา่นี ้ในฐานะประเทศหนึง่ทีป่ระชาชนมบีรรพบรุษุมาจากกวา่ 300 ประเทศ –  
นับตัง้แตช่าวพืน้เมอืงดัง้เดมิไปจนถงึผูย้า้ยถิน่ทีเ่พิง่จะมาถงึลา่สดุ 
 
ความเจรญิของเราสว่นหนึง่มาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมทีเ่ราใชเ้ป็นรากฐานของคา่นยิม 
ทีเ่รามรีว่มกนั รวมถงึความมุง่มั่นทีม่ตีอ่เสรภีาพ ความมั่นคง และความรุง่เรอืง 
 
ประเทศของเรามคีวามสมบรูณ์ เพราะชาวอะบอรจินิและชาวเกาะชอ่งแคบทอรเ์รส ผูส้บืทอดทีย่ังคงอยู ่
ของวัฒนธรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก รวมถงึประชากรนับลา้นทีเ่ลอืกสรา้งชวีติใหมข่องพวกเขาทีน่ี ่
 
เป็นเวลามากกวา่ 50,000 ปีแลว้ทีช่าวพืน้เมอืงดัง้เดมิไดใ้ชช้วีติ เรยีนรู ้ปรับตัว และมชีวีติรอดอยูบ่น 
แผน่ดนิ ที ่ณ เวลานี ้เราเรยีกกนัวา่ ออสเตรเลยี พวกเขาประกอบดว้ยชนกลุม่ตา่งภาษามากกวา่  
250 ภาษา หรอื 'ชาต'ิ ท่ัวทวปี แตล่ะกลุม่ตา่งก็มวีัฒนธรรม ความเชือ่ และภาษาทอ้งถิน่ทีเ่ป็น 

เอกลักษณ์ของตน ดว้ยการใชช้วีติเคยีงบา่เคยีงไหลร่ว่มกนั ลกูหลานของชนชาตเิหลา่นี ้เป็นตัวแทน 
ของวัฒนธรรมทีค่งอยูท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุบนโลกใบนี ้และมเีรือ่งราวเกีย่วกบัเวลาและสถานทีท่ีเ่กนิเลย 
ความทรงจ าของชนชาตอิืน่ 
 
เรือ่งราวทีป่ะตดิปะตอ่กบัฐานรากของออสเตรเลยีสมัยใหมนั่น้ ผา่นการตัง้รกรากของชาวองักฤษและ 
ไอแลนด ์และการสถาปนาระบอบประชาธปิไตยแบบรัฐสภา กฎหมาย และสถาบนัตา่งๆ เมือ่เวลาผา่นไป 
เรือ่งราวของเราก็เตบิโตขึน้จากการรวมประชาชนนับลา้นทีม่าจากทั่วทกุทวปี และทีม่าตัง้รกรากโดย 
เรยีกออสเตรเลยีเป็นบา้นของตน 
 
ทกุวันนี ้ชาวออสเตรเลยียนิดตีอ้นรับผูท้ีย่า้ยถิน่ฐานเพือ่มาเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมแบบเปิดและม ี
อสิรเสรภีาพของทีน่ี ่เพือ่สรา้งชวีติของพวกเขาและมสีว่นรว่มสรา้งชาตขิองเราดว้ยกนั 
 
เมือ่เวลาผา่นไป การมารวมตัวกนัของผูค้นจากหลายชาตหิลายภาษาไดช้ว่ยสรา้งสาธารณูปโภค  
ท าใหช้มุชนของเรามชีวีติชวีา ชว่ยสง่เสรมิประสบการณ์ดา้นวัฒนธรรมของเรา ชว่ยเพิม่โอกาสของเรา 
และทีส่ าคัญทีส่ดุ คอื ชว่ยเปิดโลกทัศนข์องเราตอ่มมุมองและการมสีว่นรว่มของเรากบัโลกใบนี้ 
 
การสรา้งขอ้ผกูมัดรว่มกนัระหวา่งรัฐบาล ชมุชน และปัจเจกบคุคล โดยไมค่ านงึถงึสญัชาต ิจะท าให ้
ความรูส้กึเป็นเจา้ของและการมคีวามสมัพันธก์บัคนรอบขา้งของประชาชนมคีวามแข็งแกรง่ยิง่ขึน้ 
 
เราไดร้ว่มกนัสรา้งออสเตรเลยีจนเป็นประเทศทีม่คีวามทันสมัยและเจรญิรุง่เรอืงอยา่งทีเ่ป็นอยูท่กุวันนี ้ 
ดว้ยคา่นยิม สทิธ ิและความรับผดิชอบตา่งๆ ทีเ่รามรีว่มกนั 
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คา่นยิมรว่ม 

 
คา่นยิมของเรา ท าใหเ้รารวมตัวกนัไดแ้ละสรา้งความสมัพันธผ์กูมัดระหวา่งเรา  
คา่นยิมของเรา เป็นพืน้ฐานของสงัคมและอนาคตทีเ่รามรีว่มกนั ซึง่ทกุคนเป็นเจา้ของ  
คา่นยิมของเรา ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ: 
 

การใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั 

เราเคารพ และเรามคีวามมุง่มั่นตอ่หลักนติธิรรมและความจงรักภักดตีอ่ออสเตรเลยี 

เราใหค้วามเคารพตอ่เสรภีาพและศักดิศ์รขีองทกุคน 

เราใหค้วามส าคัญกบัความหลากหลายและยอมรับในความเคารพทีม่ตีอ่กนั การไมแ่บง่แยก  
ความเป็นธรรม และความเห็นอกเห็นใจ 
 

ความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั 

เราสนับสนุนความเสมอภาคเทา่เทยีมกนัระหวา่งเพศชายและหญงิ 

เราเชือ่ในความเสมอภาคเทา่เทยีมกนัภายใตก้ฎหมาย 

เราเชือ่ในความเสมอภาคเทา่เทยีมกนัดา้นโอกาสส าหรับทกุคน 

 

เสรภีาพ 

ความมุง่มั่นของเราตอ่เสรภีาพเป็นความเชือ่ขัน้พืน้ฐานของเรา 

เราสนับสนุนเสรภีาพในดา้นความคดิ การพดู การนับถอืศาสนา องคก์ร และสมาคม 

เรามคีวามมุง่มั่นตอ่ระบอบประชาธปิไตยแบบรัฐสภา 

เรารับผดิชอบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีพ่ลเมอืงของเรา 

 
เราจะไมย่อมใหม้กีารปฏบิตัแิละพฤตกิรรมทีเ่ป็นบอ่นท าลายคา่นยิมของเราในออสเตรเลยีเป็นอนัขาด 
 
เราทกุคนไดรั้บประโยชนจ์ากความส าเร็จของประเทศในดา้นเศรษฐกจิ เสรภีาพทางวัฒนธรรมและ 
ศาสนา ตลอดจนความหลากหลาย ดังนัน้ การรักษาไวซ้ ึง่ความมุง่มั่นอยา่งยิง่ตอ่คา่นยิมรว่มกนัของเรา 
จงึเป็นความใสใ่จสงูสดุของคนออสเตรเลยี 
 

สทิธแิละความรบัผดิชอบทีม่รีว่มกนั 

 
เรายอมรับในความส าคัญของการใหค้วามเคารพซึง่กนัและกนั และความรับผดิชอบทีม่รีว่มกนั  
ความส าเร็จในฐานะสงัคมหลากวัฒนธรรมของเรานัน้ เกดิขึน้ดว้ยความสมดลุของสทิธแิละความ 
รับผดิชอบ ซึง่ท าใหม้ั่นใจไดว้า่เรามสีงัคมทีม่ั่นคง ยดืหยุน่ และมคีวามสามัคคกีนั และเป็นทีซ่ ึง่เรา 
สามารถใหโ้อกาสแกท่กุคนในการมสีว่นรว่ม หรอืไดรั้บประโยชนจ์ากความรุง่เรอืงของประเทศ 
 
สงัคมของเรามรีากฐานมาจากประเพณีแหง่เสรนียิมประชาธปิไตยซึง่ถอืสทิธขิัน้พืน้ฐานของทกุคน 
เป็นสิง่ส าคัญไมส่ามารถลว่งละเมดิได ้
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การเป็นพลเมอืงเป็นสทิธพิเิศษ และในพธิรัีบเป็นพลเมอืงออสเตรเลยีนัน้ พลเมอืงใหมจ่ะตอ้งให ้

ค ามั่นสญัญาและค ายนืยันวา่ 'จะจงรักภักดตีอ่ออสเตรเลยีและชาวออสเตรเลยี ซ ึง่ขา้พเจา้ก็มคีวามเชือ่ 
ในประชาธปิไตยเชน่กนั อกีทัง้สทิธแิละเสรภีาพทีข่า้พเจา้เคารพ และขา้พเจา้จะเชือ่ฟังและปฏบิตัติาม 
กฎหมาย' 
ชาวออสเตรเลยีมคีวามคาดหวังวา่ทกุคนทีอ่ยูใ่นประเทศนี ้ไมว่า่พวกเขาจะเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี 
หรอืไมก่็ตาม จะตอ้งเคารพกฎหมายออสเตรเลยี ใหก้ารสนับสนุนระบอบประชาธปิไตยของเรา และ 
ปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั 
 

ออสเตรเลยี-ประเทศทีม่คีวามม ัน่คงและปลอดภยั 

 
การรักษาความมั่นคงของชาต ิเป็นรากฐานของความหลากหลายและความสามัคคขีองออสเตรเลยี  
รัฐบาลออสเตรเลยีไดว้างมาตรการเรง่ดว่นสงูสดุในเรือ่งความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยใหก้บั 
ประชาชนทกุคน เหตกุอ่การรา้ยทั่วโลกเมือ่ไมน่านมานี ้เป็นเหตผุลทีก่อ่ใหเ้กดิความกงัวลในชมุชนของ 
ออสเตรเลยี 
 
รัฐบาลตอบสนองการคกุคามเหลา่นีด้ว้ยการลงทนุลงแรงอยา่งตอ่เนือ่ง ในการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย  
การรักษาชายแดนทีเ่ขม้งวด และการรักษาความมั่นคงของประเทศทีแ่ข็งแกรง่ การท าเชน่นี ้เป็นการ 
ใหค้วามแน่ใจไดว้า่ ออสเตรเลยีจะยังคงเป็นสงัคมทีเ่ปิด ไมแ่บง่แยก มอีสิระ และปลอดภัยอยูต่ลอดไป 
 
ทา่มกลางการคกุคามเหลา่นี ้ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้ก็ตาม ก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นความสามัคคขีองชาตแิละคา่นยิม 
ทีเ่รามรีว่มกนัแตอ่ยา่งใด รัฐบาลยังคงยดึมั่นในค าสญัญาทีจ่ะเสรมิสรา้งความปลอดภัยใหก้บัชมุชน 
ออสเตรเลยีโดยมุง่เนน้ในสิง่ทีเ่ชือ่มโยงเราและจัดการกบัความแตกตา่งของเราผา่นความเคารพทีเ่รา 
มตีอ่กนัและกนั 
 

คา่นยิมรว่มกนัส าหรบัอนาคต 

 
ออสเตรเลยีรวมตัวกนัเป็นหนึง่เดยีวกนัไดเ้พราะเรามคีวามมุง่มั่นรว่มกนัตอ่ชาต ิ สถาบนัประชาธปิไตย 
และคา่นยิมของเรา เราไดรั้บการสนับสนุนใหส้ง่เสรมิการยอมรับและความเขา้ใจ อกีทัง้ใหค้วามมั่นใจวา่  
สงัคมของเราจะคงเป็นสงัคมทีป่ลอดภัย แน่นแฟ้น และสามัคคตีอ่ไป 
 
ในค าแถลงนี ้รัฐบาลจะยังคงสนับสนุนในหลักการของการใหค้วามเคารพตอ่กนั และจะประณาม 
การเกลยีดชงัเชือ้ชาตแิละการเลอืกปฏบิตัวิา่ขดัแยง้กบัสงัคมออสเตรเลยี 
 
ค าแถลงนี ้ยังสอดคลอ้งกบันโยบายและโครงการอืน่ๆ ของรัฐบาลทีน่ าออกปฏบิตัริว่มกบัชมุชนและ 
กจิกรรมอาสาสมัครมากมาย โดยสรา้งแรงบนัดาลใจ ใหก้ารสนับสนุน และรักษาความสามัคคขีองเรา  
ตัวอยา่งเชน่ 
 

● โครงการภาษาองักฤษส าหรับผูใ้หญย่า้ยถิน่ (Adult Migrant English Program)  

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูย้า้ยถิน่และผูท้ีไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นมนุษยธรรมในการเรยีนภาษาองักฤษ 
ขัน้พืน้ฐาน และใหทั้กษะการปรับตัวเพือ่ใหพ้วกเขาสามารถมสีว่นรว่มทัง้ทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
ในประเทศออสเตรเลยี 

 

● นโยบายเรือ่งการเขา้ถงึและความเสมอภาคดา้นความหลากวัฒนธรรมของรัฐบาล ใหค้วามแน่ใจ 
ไดว้า่ โครงการและบรกิารตา่งๆ ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชาวออสเตรเลยีทกุคน  
ไมว่า่พวกเขาจะมภีมูหิลังจากวัฒนธรรมหรอืภาษาใดๆ ก็ตาม 

 

● เสน้ทางสูก่ารเป็นพลเมอืงโดยถอืสญัชาตอิอสเตรเลยีนัน้ เป็นการใหโ้อกาสผูย้า้ยถิน่คนใหม่ๆ   
มสีว่นรว่มในสงัคมพลเมอืงอยา่งเต็มทีแ่ละแบบเต็มตัว 
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● รัฐบาลสนับสนุนสือ่หลากวัฒนธรรมตา่งๆ ดว้ยความแข็งขนัโดยผา่นวทิย ุสิง่พมิพ ์สือ่ออนไลน ์ 
และโทรทัศน ์

 
● วันแหง่ความสามัคค ี(Harmony Day) ทีส่ถาปนาขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1999 นัน้ มชีาวออสเตรเลยี 

นับพันใหก้ารฉลองทกุปี ซึง่เป็นการเผยแพรข่อ้มลูดา้นการไมแ่บง่แยก การใหค้วามเคารพตอ่กนั  
และการเป็นเจา้ของรว่มกนัทกุคน 
 

● สภาหลากวัฒนธรรมแหง่ออสเตรเลยี (Australian Multicultural Council) เป็นองคก์ร 
ทีป่รกึษาทีส่ าคัญ ซึง่เป็นผูใ้หค้ าปรกึษาทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเป็นอสิระแกรั่ฐบาล 

 
ชาวออสเตรเลยีใหค้วามส าคัญมากกบัเรือ่งความสามัคคแีละความรุง่เรอืงของชาต ิในฐานะปัจเจกบคุคล  
กลุม่คน และภาครัฐในทกุระดับ โดยเราจะรว่มกนัสรา้งชมุชนทีแ่ข็งแกรง่ยิง่ขึน้ มคีวามเหนยีวแน่นมาก 
ขึน้ และรุง่เรอืงกวา่อยา่งตอ่เนือ่ง โดยอา้งองิคา่นยิมทีเ่รามรีว่มกนัและก าหนดทศิทางกลยทุธด์ังตอ่ไปนี้ 
 

สนบัสนนุผูเ้พ ิง่ยา้ยถิน่มาถงึใหม้สีว่นรว่มในภาคเศรษฐกจิและสงัคม 

 

ออสเตรเลยีมปีระวัตศิาสตรท์ีเ่ขม้ขน้ดว้ยเรือ่งของผูย้า้ยถิน่ทีม่สีว่นชว่ยรว่มสรา้งสงัคมและเศรษฐกจิ 
ของเราจนถงึทกุวันนี ้และดว้ยสงัคมหลากวัฒนธรรมทีไ่มแ่บง่แยกของเรา ก็เปิดโอกาสใหก้บัผูย้า้ยถิน่ 
คนใหม่ๆ  ไดม้สีว่นรว่มในความส าเร็จของชาตดิว้ยเชน่กนั 
 
ความมานะพยายามรว่มกนัของชมุชน โรงเรยีน องคก์รไมห่วังผลก าไร องคก์รทางศาสนา ผูว้า่จา้ง  
และรัฐบาลก าลังเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในเชงิบวกตอ่สงัคมออสเตรเลยี 
 
ประชาชนผูย้า้ยถิน่ฐานมาออสเตรเลยีตา่งรว่มกนัแสวงหาโอกาสใหม่ๆ  หรอืชวีติทีด่กีวา่ 
 
ในเวลาเดยีวกนั การบรูณาการทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมโดยผูย้า้ยถิน่คนใหม่ๆ  และครอบครัว 
เป็นสิง่จ าเป็นตอ่อนาคตของพวกเขา ความรูส้กึเชือ่มโยงกบับา้นใหมแ่ละการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 
ออสเตรเลยีไดส้รา้งใหเ้กดิความรูส้กึถงึคณุคา่และความเป็นเจา้ของ 
 
ฝ่ายรัฐบาลเองก็จัดกรอบการตัง้ถิน่ฐานทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ชว่ยผูย้า้ยถิน่คนใหม่ๆ  ใหป้ระสาน 
กลมกลนืเขา้กบัวถิชีวีติชาวออสเตรเลยี โดยทีก่รอบนี้ไดร้ับการยอมรับในวงกวา้งวา่เป็นการปฏบิตัทิีด่ ี 
โครงการการตัง้ถิน่ฐานชว่ยเหลอืผูย้า้ยถิน่ใหก้ลายเป็นสมาชกิทีส่ามารถพึง่ตนเองและใชง้านไดข้อง 
ชมุชนออสเตรเลยี 
 
ผูย้า้ยถิน่ทีม่าถงึใหม่ๆ  บางทา่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีผ่า่นโครงการผูอ้พยพและมนุษยธรรม จะได ้
ประโยชนจ์ากการสนับสนุนพเิศษ ซึง่รวมถงึความชว่ยเหลอืในการเรยีนภาษาองักฤษและการไดร้ับ 
การศกึษาหรอืฝึกทักษะทีจ่ าเป็นตอ่การจา้งงาน รัฐบาลยังคงความมุง่มั่นทีจ่ะชว่ยเหลอืผูอ้พยพ 
ภายใตโ้ครงการมนุษยธรรม โดยเฉพาะในระยะหา้ปีแรกหลังจากทีม่าถงึออสเตรเลยี เพือ่ใหพ้วกเขา 
สามารถสรา้งชวีติทีด่ขี ึน้และพึง่ตนเองได ้อกีทัง้ใหเ้ป็นสมาชกิทีม่สีว่นรว่มทางสงัคมอยา่งเต็มตัว  
ขณะนี ้รัฐบาลออสเตรเลยีก าลังปฏริปูการบรกิารการตัง้ถิน่ฐานเพือ่น าเสนอผลลัพธท์ีด่ขี ึน้ ทัง้ในดา้น 
การเรยีนภาษาองักฤษ การศกึษา และการจา้งงานส าหรับผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยธรรม 
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ใชป้ระโยชนค์วามไดเ้ปรยีบของเราในดา้นความหลากหลายและผลประโยชนข์องช

าตริว่มกนั 

 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาตขิองเรา และจะยังคงเป็นเชน่นีต้อ่ไปอกี เพราะเป็นเครือ่งมอื 
ชว่ยประสานความกลมกลนืทีส่ าคัญของผูย้า้ยถิน่ฐาน ในขณะเดยีวกนั แรงงานหลากวัฒนธรรมของเรา 
ก็ก าลังขยายขอบเขตธรุกจิ และสง่เสรมิขอ้ไดเ้ปรยีบของออสเตรเลยีในเศรษฐกจิทีเ่ป็นโลกาภวิัตน์ 
มากขึน้ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นหนึง่ในสนิทรัพยท์ีย่ ิง่ใหญข่องเรา เพราะมันชว่ยจดุประกายความคดิ 
สรา้งสรรค ์นวัตกรรม และความมชีวีติชวีาใหเ้รา สว่นเศรษฐกจิของเรานัน้ ก็ไดรั้บการเสรมิสรา้งความ 
เขม้แข็งดว้ยทักษะ ความรู ้ความเชีย่วชาญทางภาษา เครอืขา่ย และความคดิสรา้งสรรคข์องแรงงาน 
ทีม่คีวามหลากหลายของเรา ผลผลติและประสทิธภิาพในการแขง่ขนัของเราเพิม่ขึน้ดว้ยความสามารถ 
ในการรับรูแ้ละการรูจั้กควา้โอกาสของเราในการมสีว่นรว่มทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
 
สิง่เหลา่นี ้รวมถงึความสามารถของผูย้า้ยถิน่ฐานชัว่คราวจ านวนมากทีท่ าใหเ้กดิการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
และสงัคมของออสเตรเลยีในขณะทีพ่วกเขาอยูท่ีน่ี ่หลายๆ คนไดต้ัง้ถิน่ฐานอยา่งถาวรในออสเตรเลยี 
ในขณะทีค่นอืน่ๆ กลับไปบา้นเกดิของตน หรอืยา้ยไปอยูป่ระเทศอืน่ บคุคลเหลา่นี ้ท าใหโ้อกาสทาง 
วัฒนธรรม การคา้ และเศรษฐกจิของเราเขม้แข็งขึน้ในตา่งประเทศ 

 
ภาครัฐบาล ภาคธรุกจิ และภาคอตุสาหกรรมตา่งก็มบีทบาทสว่นหนึง่ในการสง่เสรมิและรับผลประโยชน ์
สงูสดุจากแรงงานทีม่คีวามหลากหลายของเรา 
 

สรา้งชุมชนทีม่คีวามสามคัคแีละความกลมกลนืทางสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
คา่นยิมรว่มกนัของเราเป็นเสาหลักของความรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ เชน่เดยีวกบัสงัคมทีม่คีวามประสาน 
กลมเกลยีวกนัของเรา 
 
การแบง่ปันมรดกทางวัฒนธรรมของเราเป็นสว่นหนึง่ของการเฉลมิฉลองความหมายของการเป็น 
ชาวออสเตรเลยี และชว่ยใหท้กุคนรูส้กึเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ความสามัคคขีองชมุชนชว่ยสรา้ง 
เอกภาพใหก้บัชาต ิประสบการณ์ทีม่รีว่มกนัชว่ยสรา้งประวัตศิาสตรร์ว่มกนัและน าไปใชก้ าหนดอนาคต 
รว่มกนั 
 
ในทางตรงกนัขา้ม การเหยยีดเชือ้ชาตแิละการเลอืกปฏบิตัเิป็นบอ่นท าลายสงัคมของเรา เราขอประณาม 
ผูค้นทีป่ลกุระดมความเกลยีดชงัเชือ้ชาต ิ
 
การสนทนาระหวา่งศาสนาและระหวา่งวัฒนธรรมเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะชว่ยลดความตงึเครยีดทีอ่าจเกดิขึน้ 
ไดภ้ายในชมุชน และชว่ยเสรมิสรา้งความกลมเกลยีวและความสามัคค ี 
 
การสนทนาดังกลา่ว ชว่ยลดอคต ิสง่เสรมิความเขา้ใจระหวา่งวัฒนธรรม ชว่ยปรับปรงุความสมัพันธ ์
ระหวา่งกลุม่ชาตพัินธุแ์ละศาสนาตา่งๆ และเพิม่ความรูส้กึของการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม รวมทัง้ 
ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
 
ไมว่า่จะมาจากภมูหิลังวัฒนธรรม สถานทีเ่กดิ หรอืศาสนาใดก็ตาม ทกุคนทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยีหรอื 
ผูท้ีจ่ะมาออสเตรเลยี ตา่งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการมสีว่นรว่ม และตอ้งพยายามทีจ่ะท าความเขา้ใจ 
ซึง่กนัและกนั และปฏเิสธการเหยยีดเชือ้ชาตหิรอืการคลัง่ไคลค้วามรนุแรงทกุประเภท 
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บทสรปุ 

รัฐบาลสมัยตอ่ๆ กนัมาของออสเตรเลยีตา่งก็มคีวามมุง่มั่นทีแ่น่วแน่ตอ่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ของออสเตรเลยี ถงึเวลาแลว้ ทีเ่ราตอ้งเริม่กนัใหม ่และยนืยันความมุง่มั่นของรัฐบาลดว้ยค าแถลงการณ์ 
ใหมฉ่บบันี้ ซึง่เป็นขอ้ความทีใ่หค้วามชดัเจนตอ่เรือ่งคา่นยิมและความรับผดิชอบทีเ่ป็นรากฐานทาง 
สงัคมของเรา ใหก้ารสนับสนุนตอ่ผลประโยชนข์องชาตแิละใหแ้นวทางเราในการรับมอืกบัความทา้ทาย 
ตา่งๆ ค าแถลงการณ์นี ้แสดงถงึวสิยัทัศนข์องเราสูอ่นาคตในฐานะทีเ่ป็นประเทศหลากวัฒนธรรม 
ทีเ่ขม้แข็งและประสบความส าเร็จ ซึง่รวมกนัเป็นหนึง่เดยีวดว้ยความจงรักภักดตีอ่ออสเตรเลยี  
อกีทัง้ มคีวามมุง่มั่นตอ่เสรภีาพ และความรุง่เรอืงของประเทศ 
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