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Οι πολυπολιτισμικές κοινότητες 
παροτρύνονται να σταθούν και να κάνουν 
τη διαφορά στην Απογραφή 2016
ΗΑυστραλιανή Στατιστική Υπη-

ρεσία (ABS) ενηµέρωσε τα 
πολυπολιτισµικά µέσα ενη-
µέρωσης και τους κοινοτι-

κούς εκπροσώπους στο Σύδνεϋ για 
την επερχόµενη 17η Απογραφή Πλη-
θυσµού και Στέγασης (Census), που 
θα διεξαχθεί στις 9 Αυγούστου.
Ο προϊστάµενος του Προγράµµατος 
2016 Census, Duncan Young, επι-
σήµανε τη σηµασία του Census για 
την απόκτηση µιας σωστής εικόνας 
της πολιτισµικής σύνθεσης της Αυ-
στραλίας. «Είµαστε τυχεροί που απο-
λαµβάνουµε τόση ποικιλοµορφία 
στην Αυστραλία. Το 2016 αναµένου-
µε για πρώτη φορά να δούµε ότι πε-
ρισσότερο από το ήµισυ του πληθυ-
σµού της Αυστραλίας έχει γεννηθεί 
είτε στο εξωτερικό ή έχει τουλάχιστον 
έναν γονέα γεννηµένο στο εξωτερι-
κό» είπε ο κ. Young.
«Τα δεδοµένα του Census χρησιµο-
ποιούνται για να σχεδιαστούν υπηρε-
σίες και για να κατανεµηθούν δισεκα-
τοµµύρια δολάρια χρηµατοδότησης 
σε κοινότητες σε όλη την Αυστραλία. 
«∆ιασφαλίζοντας ότι όλοι θα συµ-
µετάσχουν στις 9 Αυγούστου, από 
τις 200 διαφορετικές χώρες γέννη-
σης και 300 διαφορετικές γλώσσες 
που οµιλούνται στο σπίτι σε παναυ-
στραλιανό επίπεδο, θα µπορούµε 
να κατανοήσουµε τις ανάγκες της 
κάθε κοινότητας. Τα δεδοµένα του 
Census δίνουν πληροφορίες για το 
σχεδιασµό υπηρεσιών που χρησιµο-
ποιούνται από αυτές τις κοινότητες 
καθηµερινά, όπως είναι οι υπηρεσίες 
µετάφρασης, µετανάστευσης, εγκα-

τάστασης και αγγλικής γλώσσας.
«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός να 
βλέπεις κοινοτικούς οργανισµούς 
να αντιπροσωπεύουν πολιτισµι-
κές οµάδες στην Αυστραλία και να 
δείχνουν τόση καλή θέληση και 
δέσµευση στο να προαγάγουν ευαι-
σθητοποίηση για το Census ανάµεσα 
στις πολυπολιτισµικές κοινότητες» 
ανέφερε ο κ. Young.  
 Ο υπουργός Πολυπολιτισµού της 
ΝΝΟ, John Ajaka, ανέφερε ότι η κυ-
βέρνηση της ΝΝΟ βασίζεται σε ακρι-
βείς πληροφορίες του Census για 
να πάρει σηµαντικές πολιτικές απο-
φάσεις που στηρίζουν τις πολιτισµικά 
ποικιλόµορφες κοινότητες.
«Η καλή πολιτική χρειάζεται καλά 
δεδοµένα. Το Census παρέχει άφθο-
νες και σηµαντικές πληροφορίες που 

βοηθούν την κυβέρνηση της ΝΝΟ να 
αναπτύξει τις καλύτερες δυνατές πο-
λιτικές και υπηρεσίες που χρειάζεται 
η κοινότητά µας» ανέφερε ο κ. Ajaka.
«Είναι σηµαντικό να αποκοµίσουµε 
µια αληθινή εικόνα των εγκατεστη-
µένων και αναδυόµενων εθνοτικών 
κοινοτήτων στην Αυστραλία, καθώς 
εντείνει περισσότερο την κατανόησή 
µας γι’ αυτές τις οµάδες και είναι ένα 
θετικό βήµα στην καλλιέργεια κοι-
νωνικής συνοχής». Ενηµερώσεις για 
την κοινότητα και τα µέσα ενηµέρω-
σης έγιναν επίσης στη Μελβούρνη, 
το Μπρίσµπαν και το Περθ, µε τη 
συµµετοχή των µέσων ενηµέρω-
σης, κυβερνητικών και κοινοτικών 
οργανισµών. Το 2016, αναµένεται 
ότι 16 εκατοµµύρια άτοµα θα συ-
µπληρώσουν το Census διαδικτυα-

κά, δηµιουργώντας το µεγαλύτερο 
διαδικτυακό γεγονός στην ιστορία 
της Αυστραλίας. Αργότερα αυτόν το 
µήνα, τα περισσότερα νοικοκυριά θα 
λάβουν µια επιστολή µε παραλήπτη 
τον ένοικο (To the Resident), που 
θα περιέχει ένα µοναδικό κωδικό 
πρόσβασης και οδηγίες για το πώς να 
συµπληρώσετε το Census διαδικτυα-
κά, καθώς επίσης και λεπτοµέρειες 
για το πώς να ζητήσετε την έντυπη 
µορφή του Census. Όλες οι πληροφο-
ρίες που θα δοθούν στο Census είναι 
απόρρητες και δεν θα µοιραστούν µε 
οποιονδήποτε άλλο, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των κυβερνητικών υπη-
ρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες για 
το 2016 Census, επισκεφθείτε το 
census.abs.gov.au 




