Περίληψη Δεδομένων του Census 2016

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Τι είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία;
Η πολιτισμική ποικιλομορφία σχετίζεται με την χώρα
γέννησης κάποιου ατόμου, την καταγωγή του, την χώρα
γέννησης των γονέων του, ποιες γλώσσες ομιλεί, αν
είναι αβοριγινικής καταγωγής ή κάτοικος Νήσων των
Στενών Torres, και τον θρησκευτικό του δεσμό. Το Census
συλλέγει πληροφορίες για πολλά χαρακτηριστικά που
υπογραμμίζουν την πλούσια πολιτισμική ποικιλομορφία
της αυστραλιανής κοινωνίας.

Καταγωγή
Η καταγωγή είναι δείκτης της πολιτισμικής ομάδας με την
οποία κάποιο άτομο ταυτίζεται περισσότερο.
Πάνω από 300 καταγωγές προσδιορίστηκαν ξεχωριστά στο
Census 2016. Οι πιο κοινές καταγωγές που αναφέρθηκαν
ήταν η αγγλική (36%) και η αυστραλιανή (34%).
Επιπλέον έξι από τις δέκα κύριες καταγωγές έδειξαν
ευρωπαϊκή κληρονομιά. Οι δύο υπόλοιπες καταγωγές στις
πρώτες 10 ήταν η κινεζική (5,6%) και η ινδική (4,6%).

Χώρα γέννησης
Το Census 2016 δείχνει ότι τα δύο τρίτα (67%) του
αυστραλιανού πληθυσμού γεννήθηκαν στην Αυστραλία. Από
τα 6.163.667 άτομα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, σχεδόν
ένα στα πέντε (18%) αφίχθησαν από τις αρχές του 2012.
Ενώ οι πιο συνηθισμένες χώρες γέννησης μετά από την
Αυστραλία ήταν και πάλι η Αγγλία και η Νέα Ζηλανδία, το
ποσοστό των ατόμων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και τα
οποία γεννήθηκαν στην Κίνα και την Ινδία έχει αυξηθεί από το
2011 (από το 6,0% στο 8,3%, και 5,6% στο 7,4% αντίστοιχα).
Οι Φιλιππίνες άλλαξαν θέση με την Ιταλία στον κατάλογο
των πρώτων 10, ανεβαίνοντας από το νούμερο 8 στο
νούμερο 6.
Η Μαλαισία εμφανίζεται τώρα στις πρώτες 10 χώρες
γέννησης (αντικαθιστώντας τη Σκοτία) και αντιπροσωπεύει
το 0,6% του αυστραλιανού πληθυσμού.
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Γλώσσες
Το 2016, προσδιορίστηκαν ξεχωριστά πάνω από 300
γλώσσες που ομιλούνταν στα αυστραλιανά σπίτια. Πάνω
από το ένα πέμπτο (21%) των Αυστραλών μιλούσε κάποια
γλώσσα εκτός της Αγγλικής στο σπίτι.
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Αβορίγινες και Κάτοικοι Νήσων των Στενών Torres

Οι γενιές των Αυστραλών
Το 2016, σχεδόν το ήμισυ (49%) των Αυστραλών είχαν είτε
γεννηθεί στο εξωτερικό (πρώτη γενιά Αυστραλών) είτε
ένας ή και οι δύο γονείς είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό
(δεύτερη γενιά Αυστραλών).

Πρώτη
γενιά

2,8% του
αυστραλιανού πληθυσμού

Ο πληθυσμός των Αβοριγίνων και Κατοίκων Νήσων των
Στενών Torres έχει αυξηθεί από το 2011 από 2,5% στο 2,8%
του αυστραλιανού πληθυσμού. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στο φυλλάδιο Περίληψης Δεδομένων Πληθυσμού
Αβοριγίνων και Κατοίκων Νήσων των Στενών Torres.

Τo 2016, ο Χριστιανισμός ήταν η κύρια θρησκεία που
αναφέρθηκε στην Αυστραλία (52%).
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Πού κατοικούν οι μετανάστες
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Θρήσκευμα

α

Η αθρησκία συμπεριλαμβάνει τους μη εκκλησιαζόμενους και άλλες
πνευματικές πίστεις.

β

Καθώς το θρήσκευμα ήταν προαιρετική ερώτηση, το σύνολο για
την Αυστραλία δεν εξισώνεται με το σύνολο των κατηγοριών πάνω
από αυτήν.

Αν και ο ισλαμικός πληθυσμός συγκροτούσε μόνο το 2,6% του
συνολικού πληθυσμού, ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη θρησκεία
που αναφέρθηκε στο Census 2016 μετά από τον Χριστιανισμό.
Το Ισλάμ ακολουθούσε στενά ο Βουδισμός (2,4%).
Ο αριθμός των «Άθρησκων» αυξήθηκε σε σχεδόν το ένα
τρίτο του αυστραλιανού πληθυσμού μεταξύ του 2011 και
του 2016 (από 22% στο 30%)

Για τον γεννημένo στο εξωτερικό πληθυσμό της Αυστραλίας,
η Νέα Νότια Ουαλία εξακολουθούσε να είναι η πιο δημοφιλής
πολιτεία ή επικράτεια κατοίκησης το 2016 (2.072.454 άτομα ή
το 34% του γεννημένου στο εξωτερικό πληθυσμού).
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To 2016, το 83% του γεννημένου στο εξωτερικό πληθυσμού
κατοικούσε σε πρωτεύουσα σε σύγκριση με το 61% των
ατόμων που γεννήθηκαν στην Αυστραλία. Το Σύδνεϋ είχε
τον μεγαλύτερο πληθυσμό που γεννήθηκε στο εξωτερικό.

Πηγή: Όλες οι οπτικές απεικονίσεις βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Census 2016. Για τους ορισμούς των όρων που χρησιμοποιούνται
παραπάνω, δείτε το Census Dictionary (Λεξικό Απογραφής). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσιοποίηση δεδομένων και προϊόντων
του Census 2016, επισκεφθείτε το www.abs.gov.au/census
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