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SỰ ĐA DẠNG VĂN HÓA TẠI ÚC
Đa dạng văn hóa là gì?

Tổ tiên

Sự đa dạng văn hóa liên quan đến nơi sinh của một
người nào đó, tổ tiên của họ, nơi sinh của cha mẹ họ,
ngôn ngữ họ nói, họ là người thổ dân hay người gốc
đảo Torres Strait, và đức tin tôn giáo của họ. Census
thâu thập dữ kiện về nhiều đặc điểm nêu cao sự đa
dạng văn hóa phong phú của xã hội Úc.

Nơi sinh

Tổ tiên là nguồn gốc văn hóa mà người dân có sự liên
hệ gần gũi nhất.
Census 2016 đã nhận diện trên 300 nguồn gốc tổ tiên
khác nhau. Nguồn gốc tổ tiên được ghi nhận nhiều
nhất là Anh (36%) và Úc (34%).
Sáu nguồn gốc tổ tiên kế tiếp trong danh sách 10 nguồn
gốc đứng đầu là từ Âu Châu. Hai nguồn gốc còn lại
trong danh sách là Trung Quốc (5.6%) và Ấn Độ (4.6%).

Census 2016 cho thấy hai phần ba (67%) dân Úc sinh
tại Úc. Trong số 6,163,667 người sinh ở nước ngoài,
gần một phần năm (18%) là đến Úc từ đầu năm 2012.
Mặc dầu Anh và Tân Tây Lan vẫn là nơi sinh đứng
thứ nhì sau Úc, tỉ số người sinh ở nước ngoài là
Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng từ năm 2011 (từ 6.0%
lên thành 8.3%, và từ 5.6% lên thành 7.4% theo thứ
tự này).

Úc

Anh

Phi Luật Tân đã đổi vị trí với Ý trong danh sách 10 nơi
sinh đứng đầu, từ thứ 8 lên thứ 6.
Mã Lai nay gần như đã lọt vào danh sách 10 nơi sinh
đứng đầu (thay thế Tô Cách Lan) với tỉ số 0.6% dân
số Úc.
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Ngôn ngữ
Vào năm 2016 đã có trên 300 ngôn ngữ khác nhau
được nói tại nhà ở Úc. Hơn một phần năm (21%)
người Úc nói một ngôn ngữ không phải là tiếng
Anh tại nhà.
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SỰ ĐA DẠNG VĂN HÓA TẠI ÚC
Thổ dân và người đảo Torres Strait

Thế hệ dân Úc
Năm 2016, gần một nửa (49%) dân Úc hoặc là sinh ở
nước ngoài (người Úc thế hệ thứ nhất) hay có ít nhất
một phụ huynh sinh ở nước ngoài (người Úc thế hệ
thứ hai).
Thế hệ thứ
nhất

2.8% dân số Úc

Tỉ số người thổ dân và người đảo Torres Strait đã tăng
từ năm 2011 từ 2.5% lên thành 2.8% dân số Úc. Bản
tóm tắt dữ kiện dân số thổ dân và người đảo Torres
Strait trình bày thêm chi tiết về vấn đề này.

Tôn giáo
Năm 2016, Thiên Chúa Giáo là tôn giáo chính được ghi
nhận tại Úc (52%).
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Người di dân sống ở đâu
Năm 2016, đối với người Úc sinh ở nước ngoài, New
South Wales vẫn là tiểu bang hay lãnh thổ được ưa
chuộng nhất để sinh sống (2,072,454 người hay 34%
người sinh ở nước ngoài).

Không tôn giáo cũng bao gồm những đạo thế tục và những đức
tin khác.
Vì tôn giáo là câu hỏi tùy ý nên tổng số những người theo những
đạo giáo ở Úc không bằng với con số dân số Úc trên đây.

Mặc dầu tín đồ theo Hồi Giáo chỉ là 2.6% dân số Úc
nhưng đó là tôn giáo đông thứ nhì được ghi nhận sau
Thiên Chúa Giáo trong Census 2016. Theo sát sau Hồi
Giáo là Phật Giáo (2.4%).
Trong thời gian từ năm 2011 đến 2016, con số ‘không
tôn giáo’ tăng lên thành gần một phần ba dân số Úc
(22% lên thành 30%).

Năm 2016, tỉ số người sinh ở nước ngoài sống tại một
thành phố thủ phủ là 83% trong khi đối với người
sinh ở Úc, tỉ số này chỉ có 61%. Sydney là nơi có nhiều
người sinh ở nước ngoài nhất.

Tài liệu: Tất cả những biểu đồ trình bày ở đây đều dựa vào dữ kiện thâu thập bởi Census 2016. Muốn biết về định nghĩa của những từ ngữ trên đây,
xin xem Tự Điển Census. Muốn biết thêm chi tiết về việc công bố kết quả và những tài liệu của Census 2016, xin vào www.abs.gov.au/census
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