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Πρώτες Πέντε 2011 2016

Χώρα %

1 Αυστραλία 69,8  66,7

2 Αγγλία 4,2  3,9

3 Νέα Ζηλανδία 2,2 2,2

4 Κίνα 1,5  2,2

5 Ινδία 1,4  1,9

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.

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.

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%).

Αγγλική

Ιρλανδική Σκοτσέζικη
Κινεζική

Αυστραλιανή

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.

Αγγλικά μόνο

Αραβικά

Μανδαρίνικα

Βιετναμέζικα
Καντονέζικα


