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AVUSTRALYA’da KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
Kültürel çeşitlilik nedir?

Soy

Kültürel çeşitlilik denince o kişinin doğduğu ülke, soyu,
ana babasının doğdukları ülke, hangi dili konuştukları,
Aborijin veya Torres Boğazı Adalıları soyundan olup
olmadıkları ve dinleri kastedilir. Census, Avustralya
toplumunun zengin kültürel çeşitliliğini vurgulayan
birçok özellik hakkında bilgi toplar.

Hangi ülkede doğulduğu

Soy, bir kişinin özdeşleştiği kültürel grubu temsil
etmektedir.
2016 Census’ta 300’den fazla soy ayrı ayrı belirtilmişti.
En çok belirtilen soylar %36 ile İngiliz ve %34 ile
Avustralyalı olmuştu.
Tepedeki on soyun daha sonraki altı soyu Avrupa
kalıtımını yansıtmaktadır. Kalan iki soy ise %5.6 ile Çinli
ve %4.6 ile Hintli soyundandır.

2016 Census Avustralya nüfusunun üçte ikisinin (%67)
Avustralya’da doğduğunu göstermektedir. Avustralya
dışında doğan 6,163,667 kişinin yaklaşık beşte biri
(%18) 2012 yılı başından bu yana buraya gelmişlerdir.
Avustralya’nın ardından hâlâ en çok İngiltere ve
Yeni Zelanda doğumluların gelmesine karşın Çin ve
Hindistan doğumlu kişilerin oranı 2011 yılından bu
yana artmış bulunuyor. Çin için bu oran %6.0’dan
%8.3’e ve Hindistan için % 5.6’dan %7.4’e çıkmış
bulunuyor.
Filipinler, ilk 10 ülke arasında İtalya ile yer değiştirerek
8. sıradan 6. sıraya yükseldi.
Doğum yeri sıralamasında (İskoçya’nın yerini
alan) Malezya şimdi ilk 10’da yer alarak Avustralya
nüfusunun %0.6’sını temsil etmektedir.

Diller
2016 yılında Avustralya evlerinde ayrı ayrı belirtilen
300’ün üzerinde dil vardı. Avustralyalıların beşte
birinden fazlası (%21) evlerinde İngilizceden başka bir
dil konuşmaktadır.
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AVUSTRALYA’da KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
Aborijin ve Torres Boğazı Adalı Halklar

Avustralyalı kuşaklar
2016’da Avustralya nüfusunun neredeyse yarısının
(%49) ya Avustralya dışında doğmuş olduğu (birinci
kuşak Avustralyalılar) ya da bir veya iki ebeveyninin
Avustralya dışında doğmuş olduğu (ikinci kuşak
Avustralyalılar) ortaya çıkmıştır.
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Aborijin ve Torres Boğazı Adalılarının nüfusu 2011’de
Avustralya nüfusunun %2.5’inden %2.8’e çıkmış
bulunuyor. Bu konuda daha fazla bilgi Aborijin ve Torres
Boğazı Adalıları Nüfus Veri Özet belgesinde bulunabilir.

Din
2016’da Hristiyanlık Avustralya’da bildirilen en yaygın
din idi (%52).
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Hiçbir din seküler veya diğer manevî inançları içermemektedir.
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Din sorusuna yanıt verilmesi zorunlu olmadığı için Avustralya
toplamı yukarıda belirtilen yüzdelerin toplamından farklı olacaktır.

Müslümanlığın toplam nüfusun yalnızca %2.6’sini
oluşturmasına karşın 2016 Census’ta Hristiyanlığın
ardından belirtilen ikinci büyük din grubuydu.
Müslümanlığın hemen ardından %2.4 ile Budizm
gelmekteydi.
‘Dini olmayan’ oranı 2011 ile 2016 yılları arasında
%22’den %30’a çıkarak neredeyse Avustralya
nüfusunun üçte birini oluşturmaktadır.

Göçmenlerin yaşadıkları yerler
Avustralya’nın Avustralya dışında doğmuş nüfusu için
2016’da New South Wales hâlâ yaşanacak en popüler
eyâlet veya bölge idi (2,072,454 kişi ya da Avustralya
dışı doğumlu nüfusun %34’ü).

2016’da Avustralya doğumlu kişilerin %61’ine karşı,
Avustralya dışı doğumlu kişilerin %83’ü büyük
kentlerde yaşamaktadır. Avustralya dışı doğumlu
nüfusun en fazla olduğu kent Sydney idi.

Kaynak: Tüm görsel sunumlar 2016 Census’ta toplanan verilere dayanmaktadır. Yukarıda kullanılan terimlerin tanımları için Census
Dictionary’ye (Nüfus Sayımı Sözlüğü) bakınız. 2016 Nüfus Sayımı veri bildirimi ve ürünleri için www.abs.gov.au/census adresine bakınız.
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