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Γενικές Πληροφορίες
Οι παρούσες πληροφορίες προορίζονται για τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση να
ζήσουν στην Αυστραλία, είτε μόνιμα είτε σε προσωρινά. Οι πληροφορίες παρέχουν μια
επισκόπηση της Αυστραλίας, της ιστορίας της, του τρόπου ζωής και τις αξίες που μοιραζόμαστε.
Όταν υποβάλλουν αίτηση για επιλεγμένες θεωρήσεις, οι αιτούντες ηλικίας 18 ετών και άνω
υποχρεούνται να υπογράψουν μια Δήλωση Αξιών της Αυστραλίας επιβεβαιώνοντας ότι θα
σέβονται τις αξίες της Αυστραλίας και θα υπακούουν στους νόμους της Αυστραλίας.
Οι αξίες της Αυστραλίας περιλαμβάνουν:


σεβασμό στην ίση αξία, στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου



ελευθερία του λόγου



θρησκευτική ελευθερία και κοσμική κυβέρνηση



ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι



υποστήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου



ισότητα ενώπιον του νόμου



ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών



ισότητα ευκαιριών



φιλειρηνισμό



πνεύμα ισότητας που ασπάζεται την ανοχή, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συμπόνια στα
άτομα που την χρειάζονται.

Οι αξίες αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικούς
ανθρώπους, ενώ εξακολουθούν να διατηρoύν την ίδια έννοια. Δεν ανήκουν αποκλειστικά στην
Αυστραλία, αλλά έχουν ευρεία αποδοχή από την κοινότητα και στηρίζουν την αυστραλιανή
κοινωνία και τον πολιτισμό της.
Η δήλωση αξιών περιλαμβάνεται στα περισσότερα έντυπα αιτήσεων θεώρησης, είτε ως ερώτηση
είτε ως μέρος της δήλωσης.
Πριν την υπογραφή της ερώτησης δήλωσης αξιών στο έντυπο της αίτησης, όλοι οι αιτούντες
προκαταρκτικών [provisional], μόνιμων και ενός μικρού αριθμού προσωρινών θεωρήσεων,
απαιτείται να έχουν διαβάσει, ή να τους έχουν εξηγηθεί πληροφορίες για τις αξίες που παρέχονται
από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Οι πληροφορίες που ακολουθούν είναι σχεδιασμένες να
βοηθήσουν τους αιτούντες θεώρηση να κατανοήσουν τις αξίες της Αυστραλίας πριν υπογράψουν
τη δήλωση αξιών στην αίτησή τους θεώρησης.

Δήλωση Αξιών της Αυστραλίας
Οι αιτούντες προκαταρκτικών, μόνιμων και ενός μικρού αριθμού προσωρινών θεωρήσεων,
απαιτείται να έχουν διαβάσει ή να τους έχουν εξηγηθεί υλικό που διατίθεται από την Αυστραλιανή
Κυβέρνηση για τη ζωή στην Αυστραλία. Οι αιτούντες καλούνται επίσης να κατανοήσουν τι μπορεί
να απαιτείται από αυτούς αν αργότερα αιτηθούν Αυστραλιανή υπηκοότητα. Η δήλωση αυτή
περιλαμβάνεται στα σχετικά έντυπα αίτησης θεωρήσεων και όλοι οι αιτούντες ηλικίας 18 ετών και
άνω θα πρέπει να υπογράψουν τη δήλωση.
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Δήλωση Αξιών της Αυστραλίας για αιτούντες
προκαταρκτική και μόνιμη θεώρηση
Θα πρέπει να υπογράψετε την ακόλουθη δήλωση, εάν είστε ηλικίας 18 ετών και άνω.
Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει ή μου έχουν εξηγήσει τις πληροφορίες που παρέχονται από την
Αυστραλιανή Κυβέρνηση για τις αξίες και την κοινωνία της Αυστραλίας.
Κατανοώ ότι:





Η Αυστραλιανή κοινωνία εκτιμά το σεβασμό της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του
ατόμου, την ελευθερία της θρησκείας, τη δέσμευση στο κράτος δικαίου, την
κοινοβουλευτική δημοκρατία, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και το πνεύμα
ισότητας που ασπάζεται τον αμοιβαίο σεβασμό, την ανοχή, το ευ αγωνίζεσθαι και τη
συμπόνια για τα άτομα που την έχουν ανάγκη και την επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος
η Αυστραλιανή κοινωνία εκτιμά την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα, ανεξάρτητα από
τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνοτική τους καταγωγή
η αγγλική γλώσσα, ως η εθνική γλώσσα, είναι ένα σημαντικό ενοποιητικό στοιχείο της
Αυστραλιανής κοινωνίας.

Δεσμεύομαι να σέβομαι αυτές τις αξίες της Αυστραλιανής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της
παραμονής μου στην Αυστραλία και να υπακούω στους νόμους της Αυστραλίας.
Κατανοώ ότι αν θα επιδιώξω να γίνω Αυστραλός πολίτης:



Η Αυστραλιανή υπηκοότητα είναι μια κοινή ταυτότητα, ένας κοινός δεσμός που ενώνει
όλους τους Αυστραλούς, ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ποικιλομορφία τους.
Η Αυστραλιανή υπηκοότητα περιλαμβάνει αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι
υποχρεώσεις της Αυστραλιανής Υπηκοότητας περιλαμβάνουν υπακοή στην αυστραλιανή
νομοθεσία, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ψηφοφορία στις εκλογές
και την υπηρεσία σε σώμα ενόρκων.

Αν πληρώ τις νομικές προϋποθέσεις να γίνω Αυστραλός πολίτης και η αίτησή μου εγκριθεί,
κατανοώ ότι θα πρέπει να δηλώσω την αφοσίωσή μου προς την Αυστραλία και το λαό της.
Για αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, θα ζητηθεί από τον κύριο αιτούντα της
θεώρησης να επιλέξει ένα κουμπί για να δηλώσει είτε «ναι» είτε «όχι» στη δήλωση αξιών. Εάν η
αίτηση περιλαμβάνει εξαρτώμενους που είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, υπάρχει μια επιπλέον
παράγραφος στη δήλωση που έχει ως εξής:
Όλα τα άλλα άτομα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, τα οποία είναι ηλικίας 18 ετών και
άνω, με έχουν ενημερώσει ότι έχουν διαβάσει, ή τους έχουν εξηγηθεί οι πληροφορίες που
παρέχονται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση για την κοινωνία και τις αξίες της Αυστραλίας και
συμφωνούν με την παραπάνω δήλωση.
Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών κάνει τη δήλωση εκ μέρους του εαυτού του και των εξαρτωμένων
του.

Δήλωση Αξιών της Αυστραλίας για αιτούντες
προσωρινή θεώρηση
Οι αιτούντες προσωρινής θεώρησης πρέπει επίσης να υπογράψουν τη Δήλωση Αξιών της
Αυστραλίας. Η δήλωσή τους περιλαμβάνεται στο γενικό τμήμα δήλωσης της αίτησης, έτσι
υπογράφοντας το έντυπο της αίτησης σημαίνει ότι έχουν επίσης υπογράψει τη δήλωση αξιών.
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Από αυτούς τους αιτούντες δε θα απαιτηθεί να έχουν διαβάσει τις πληροφορίες αυτές, αλλά
μπορεί να το κάνουν εάν το επιθυμούν.
Η ακόλουθη Δήλωση Αξιών της Αυστραλίας περιλαμβάνεται στα περισσότερα έντυπα αίτησης
προσωρινής θεώρησης:
Θα σέβομαι τις Αξίες της Αυστραλίας, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, κατά τη διάρκεια της
παραμονής μου στην Αυστραλία και θα υπακούω στους νόμους της Αυστραλίας.
Για αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, η δήλωση είναι ελαφρώς διαφορετική:
Θα σέβομαι τις Αξίες της Αυστραλίας, όπως αναφέρονται στην αρχή της παρούσας αίτησης κατά
τη διάρκεια της παραμονής μου στην Αυστραλία και θα υπακούω στους νόμους της Αυστραλίας.
Για αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, όπου υπάρχουν εξαρτώμενα ηλικίας 18 ετών και
άνω, υπάρχει μια επιπλέον παράγραφος στη δήλωση, που έχει ως εξής:
Όλα τα άλλα άτομα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, τα οποία είναι ηλικίας 18 ετών και
άνω, με έχουν ενημερώσει ότι συμφωνούν επίσης με την παραπάνω δήλωση.
Οι αιτούντες θα κληθούν να επιλέξουν ένα κουμπί για να δηλώσουν είτε «ναι» είτε «όχι» στη
δήλωση αξιών εκ μέρους του εαυτού τους και τυχόν εξαρτώμενών τους (αν ισχύει).
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Αξίες και Αρχές της Αυστραλίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, ανατρέξτε στους σχετικούς
διαδικτυακούς τόπους και τις άλλες πηγές που αναφέρονται.
Ενώ σε κάποιο βαθμό οι αξίες και οι αρχές αυτές είναι κοινές σε πολλές άλλες χώρες, έχουν
προσαρμοστεί στις μοναδικές συνθήκες της Αυστραλίας, που διαμορφώθηκαν και
εκσυγχρονίζονται μέσα από την εγκατάσταση στην Αυστραλία εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο
τον κόσμο. Παρόλο που μπορούν να εκφραστούν με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς
ανθρώπους, η σημασία τους παραμένει η ίδια.
Οι πρώτοι κάτοικοι της Αυστραλίας ήταν οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρες, των
οποίων ο μοναδικός πολιτισμός και παραδόσεις είναι από τους παλαιότερους στον κόσμο. Οι
πρώτοι μετανάστες ήταν κυρίως από τη Βρετανία και την Ιρλανδία και αυτή η αγγλοκελτική
κληρονομιά αποτελεί σημαντική και συνεχιζόμενη επιρροή στην ιστορία, τον πολιτισμό της και τις
πολιτικές παραδόσεις της Αυστραλίας. Μετέπειτα μεταναστευτικά κύματα περιλάμβαναν
ανθρώπους από την Αφρική, την Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κάνει τις
δικές τους μοναδικές συνεισφορές στην Αυστραλία και στον τρόπο ζωής της.
Αυτή η δήλωση των κοινών αξιών και αρχών δεν επιδιώκει να κάνει ο καθένας το ίδιο και με τις
ίδιες πεποιθήσεις. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους νέους κατοίκους να καταλάβουν τις βασικές
αξίες που έχουν βοηθήσει στη δημιουργία μιας κοινωνίας που είναι σταθερή, αλλά ταυτόχρονα
δυναμική· συνεκτική αλλά και ποικιλόμορφη.
Στην Αυστραλία, οι άνθρωποι έχουν πολλές ελευθερίες. Ωστόσο, εκμεταλλευόμενοι αυτές τις
ελευθερίες, ο καθένας πρέπει να υπακούει στους νόμους της Αυστραλίας, που έχουν τεθεί σε
εφαρμογή από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, ώστε να διατηρούν μια ομαλή, ελεύθερη και
ασφαλή κοινωνία.

Θεμελιώδεις ελευθερίες
Όλοι οι Αυστραλοί δικαιούνται διάφορες θεμελιώδεις ελευθερίες (εντός των ορίων του νόμου), που
περιλαμβάνουν το να μιλούν ελεύθερα και ανοιχτά, να συμμετέχουν σε συλλόγους, να
οργανώνουν συναντήσεις, να λατρεύουν τις δικές τους επιλεγμένες θρησκείες και να
μετακινούνται σε όλη την Αυστραλία χωρίς περιορισμούς.

Σεβασμός στην ίση αξία, στην αξιοπρέπεια και στην ελευθερία του
ατόμου
Όλοι οι Αυστραλοί είναι ελεύθεροι και ίσοι και αναμένεται να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με
αξιοπρέπεια και σεβασμό. Οι Αυστραλοί απορρίπτουν τη χρήση βίας, εκφοβισμού ή ταπείνωσης
ως τρόπου επίλυσης των συγκρούσεων στην κοινωνία μας.
Οι νόμοι της Κοινοπολιτείας απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, την αναπηρία
και την ηλικία σε μια σειρά από τομείς της δημόσιας ζωής σύμφωνα με το Νόμο Περί Φυλετικών
Διακρίσεων του 1975, το Νόμο Περί Διακρίσεων Λόγω Φύλου του 1984, το Νόμο Περί Διακρίσεων
Αναπηρίας του 1992 και το Νόμο Περί Διακρίσεων Λόγω Ηλικίας του 2004. Η Αυστραλιανή
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αρμόδια για την εξέταση των καταγγελιών στο πλαίσιο
αυτών των παραπάνω νόμων.
Δείτε: Australian Human Rights Commission
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Ελευθερία του λόγου
Όλοι οι Αυστραλοί είναι ελεύθεροι, εντός των ορίων του νόμου, να λένε ή να γράφουν ο,τιδήποτε
σκέφτονται για τις αυστραλιανές κυβερνήσεις ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή κοινωνικό θέμα,
εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους, κάνουν ψευδείς ισχυρισμούς ή παρεμποδίζουν
την ελευθερία του λόγου των άλλων.
Το ίδιο ισχύει και για τις Αυστραλιανές εφημερίδες, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και άλλες
μορφές μέσων ενημέρωσης. Οι Αυστραλοί είναι ελεύθεροι να διαμαρτύρονται για τις ενέργειες των
κυβερνήσεων και να διεξάγουν εκστρατείες για την αλλαγή νόμων.
Η ελευθερία του λόγου επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράζουν και να συζητήσουν ιδέες.
Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν την υπόληψη ενός ατόμου από ψευδείς πληροφορίες ή
ψέματα. Υπάρχουν επίσης νόμοι κατά της υποκίνησης μίσους ενάντια σε άλλους λόγω του
πολιτισμού, της εθνότητας ή της καταγωγής τους.

Θρησκευτική ελευθερία και κοσμική κυβέρνηση
Όλοι οι Αυστραλοί είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν οποιαδήποτε θρησκεία επιλέγουν, εφόσον οι
πρακτικές της δεν παραβαίνουν κανέναν Αυστραλιανό νόμο. Οι Αυστραλοί είναι ελεύθεροι επίσης
να μην ακολουθούν μια θρησκεία. Η θρησκευτική μισαλλοδοξία δεν είναι αποδεκτή στην
αυστραλιανή κοινωνία.
Η Αυστραλία έχει μια κοσμική κυβέρνηση - δεν έχει καμία επίσημη ή κρατική θρησκεία. Οι
κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν όλους τους πολίτες ως ίσους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους.
Οι θρησκευτικοί νόμοι δεν έχουν νομική υπόσταση στην Αυστραλία και μόνο οι νόμοι αυτοί που
θεσπίστηκαν από κοινοβούλιο ισχύουν, για παράδειγμα, σε υποθέσεις διαζυγίου. Μερικές
θρησκευτικές ή πολιτισμικές πρακτικές, όπως η διγαμία (να είναι κάποιο άτομο παντρεμένο με
περισσότερα από ένα άτομο ταυτόχρονα), είναι παράνομες στην Αυστραλία.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
Με την επιφύλαξη του νόμου, οι Αυστραλοί είναι ελεύθεροι να συγκεντρώνονται και να
διαμαρτύρονται ενάντια στην κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλο οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι
η διαμαρτυρία είναι ειρηνική και δεν βλάπτει ή δεν τραυματίζει κανένα άτομο ή περιουσία. Η
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι περιλαμβάνει την ελευθερία συμμετοχής ή μη συμμετοχής σε
οποιοδήποτε οργανισμό ή ομάδα, με την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμες. Τέτοιες οργανώσεις και
ομάδες είναι τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα και οι κοινωνικές ομάδες.

Υποστήριξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους
δικαίου
Η Αυστραλία είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, που σημαίνει ότι οι Αυστραλοί πολίτες
συμμετέχουν στον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η χώρα και πώς εκπροσωπείται η
Αυστραλιανή κοινωνία. Οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες σε όλους τους Αυστραλούς. Τα εκλεγμένα
κοινοβούλια είναι οι μόνοι θεσμοί που μπορούν να νομοθετήσουν στην Αυστραλία ή να
εκχωρήσουν την εξουσία για νομοθέτηση.
Το κάθε άτομο στην Αυστραλία πρέπει να υπακούει στους νόμους που θεσπίζονται από τις
κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα, όλοι οι Αυστραλοί προστατεύονται από το κράτος δικαίου. Αυτό
σημαίνει ότι κανείς δεν εξαιρείται από το νόμο ή είναι «υπεράνω του νόμου», ακόμα και οι
άνθρωποι που κατέχουν θέσεις εξουσίας, όπως οι πολιτικοί ή η αστυνομία.
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Ισότητα ενώπιον του νόμου
Όλοι οι Αυστραλοί είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι κανένα άτομο δε θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο λόγω της φυλής, της εθνότητας ή της χώρας
καταγωγής του· λόγω της ηλικίας, του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης ή της αναπηρίας του·
ή λόγω των πολιτικών ή θρησκευτικών του πεποιθήσεων. Οι κυβερνητικές αρχές και τα
ανεξάρτητα δικαστήρια πρέπει να αντιμετωπίζουν όλους δίκαια.
Η ίση μεταχείριση σημαίνει ότι το να βρει κάποιο άτομο μια θέση εργασίας ή να προαχθεί θα
πρέπει να γίνεται με βάση τις δεξιότητες του ατόμου, την ικανότητα και την εμπειρία του, και όχι με
βάση το πολιτισμικό τους υπόβαθρο ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Σημαίνει, επίσης, ότι δε
μπορεί να αρνηθεί σε ένα άτομο η εξυπηρέτηση σε μια υπηρεσία σε ένα κατάστημα ή σε
ξενοδοχείο ή σε άλλη εγκατάσταση υπηρεσιών, εξαιτίας της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας,
του φύλου ή της οικογενειακής του κατάστασης.

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα στην Αυστραλία. Οι θέσεις εργασίας και τα
επαγγέλματα είναι ανοιχτά τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Οι άνδρες και οι
γυναίκες μπορούν να υπηρετήσουν στο στρατό και μπορούν επίσης να κατέχουν θέσεις στην
κυβέρνηση.

Ισότητα ευκαιριών και το πνεύμα της ισότητας
Οι Αυστραλοί εκτιμούν την ισότητα ευκαιριών και συχνά αυτό που αποκαλείται «δίκαιη ευκαιρία fair go». Αυτό σημαίνει ότι ο,τιδήποτε επιτύχει κάποιο άτομο στη ζωή θα πρέπει να είναι προϊόν
των ταλέντων του, της εργασίας και των προσπαθειών του, αντί από κληρονομικότητα ή
ευνοιοκρατία.
Οι Αυστραλοί διέπονται από ένα πνεύμα ισότητας που ασπάζεται τον αμοιβαίο σεβασμό, την
ανοχή και το ευ αγωνίζεσθαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο ή ότι ο καθένας έχει ίση
κατανομή πλούτου ή περιουσία. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν επίσημες
ταξικές διακρίσεις στην Αυστραλιανή κοινωνία.

Φιλειρηνισμός
Οι Αυστραλοί είναι υπερήφανοι για την ειρηνική τους κοινωνία. Πιστεύουν ότι οι αλλαγές πρέπει
να γίνονται με συζήτηση, ειρηνική πειθώ και τη δημοκρατική διαδικασία. Απορρίπτουν τη βία ως
τρόπο αλλαγής της γνώμης των ανθρώπων ή των νόμων.
Εκτός από τις αξίες αυτές, οι Αυστραλοί ασχολούνται με το δημόσιο συμφέρουν και δείχνουν
συμπόνια για εκείνους που είναι σε ανάγκη. Στην Αυστραλία υπάρχει ένα ισχυρό πνεύμα
κοινότητας και οι Αυστραλοί επιδιώκουν να ενισχύουν και να βελτιώνουν την κοινωνία στην οποία
ζουν.
Πολλοί Αυστραλοί συμβάλλουν στην κοινότητα στην καθημερινή τους ζωή. Μπορούν να το
αποδείξουν μέσω της φροντίδας τους για το περιβάλλον, να συμβάλλουν και να συνεργάζονται σε
στιγμές ανάγκης για την επιδίωξη του κοινού συμφέροντος.
Η Αυστραλία έχει μια ισχυρή παράδοση της «συντροφικότητας - mateship» όπου οι άνθρωποι
παρέχουν βοήθεια σε άλλους εθελοντικά, ιδιαίτερα σε εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Ένας σύντροφος είναι συχνά ένας φίλος, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας/μια σύζυγος,
σύντροφος, αδελφός, αδελφή, κόρη ή γιος. Ένας σύντροφος μπορεί επίσης να είναι ένας τελείως
ξένος. Υπάρχει επίσης μια ισχυρή παράδοση κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού.
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Οι αξίες που αναφέρονται παραπάνω έχουν προαχθεί και συζητηθεί από τους Αυστραλούς για
πολλά χρόνια. Έχουν βοηθήσει την Αυστραλία να γίνει ευπρόσδεκτη και να ενσωματώνει με
επιτυχία εκατομμύρια ανθρώπους από πολλές εθνοτικές ομάδες και πολιτισμικές παραδόσεις.
Η πολιτισμική ποικιλομορφία της Αυστραλίας είναι μια δύναμη που καθιστά την κοινωνία
δυναμική. Στα πλαίσια των νόμων της Αυστραλίας, όλοι οι Αυστραλοί έχουν το δικαίωμα να
εκφράζουν τον πολιτισμό και τις πεποιθήσεις τους.
Αλλά ταυτόχρονα, όλοι οι Αυστραλοί καλούνται να αναλάβουν μια υπέρτερη δέσμευση προς την
Αυστραλία - τους νόμους της, τις αξίες της και τους ανθρώπους της.

Κοινές αξίες
Παρά το γεγονός ότι οι μετανάστες της Αυστραλίας έχουν προέλθει από πολλά διαφορετικά
πολιτισμικά και θρησκευτικά υπόβαθρα, έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία στην Αυστραλία και
ενσωματωθεί στην ευρύτερη κοινότητα. Με τη σειρά της, η Αυστραλία έχει εμπλουτιστεί από τις
κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές τους συνεισφορές.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Αυστραλιανής κοινωνίας σήμερα δεν είναι μόνο η πολιτισμική
ποικιλομορφία των ανθρώπων της, αλλά και ο βαθμός στον οποίο είναι ενωμένοι από μια
υπέρτερη και ενοποιητική δέσμευση προς την Αυστραλία. Οι Αυστραλοί παραμερίζουν τις
ατομικές τους διαφορές για το συμφέρον της συμβίωσης ως γείτονες.
Στα πλαίσια των νόμων της Αυστραλίας, όλοι οι Αυστραλοί έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τον
πολιτισμό και τις πεποιθήσεις τους και να συμμετέχουν ελεύθερα στην εθνική ζωή της
Αυστραλίας. Την ίδια στιγμή, ο καθένας αναμένεται να υποστηρίζει τις αρχές και τις κοινές αξίες,
όπως περιγράφονται στην εισαγωγή, που υποστηρίζουν τον τρόπο ζωής της Αυστραλίας.

Η αυστραλιανή κοινωνία σήμερα
Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Αυστραλιανής κοινωνίας σήμερα είναι η πολιτισμική
ποικιλομορφία του λαού της και το βαθμό στον οποίο είναι ενωμένος από μια υπέρτερη και
ενοποιητική δέσμευση προς την Αυστραλία.
Άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η εξισωτική φύση της Αυστραλιανής κοινωνίας. Αυτό δεν
σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο ή ότι ο καθένας έχει ίση κατανομή πλούτου ή περιουσία. Σημαίνει,
επίσης, ότι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση, άτομα χωρίς υψηλού επιπέδου διασυνδέσεις ή
ισχυρούς προστάτες και φίλους μπορεί να πετύχουν.
Στα πλαίσια των νόμων της Αυστραλίας, όλοι οι Αυστραλοί είναι σε θέση να εκφράσουν τον
πολιτισμό και τις πεποιθήσεις τους και να συμμετέχουν ελεύθερα στην εθνική ζωή της
Αυστραλίας. Η Αυστραλία έχει βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να
βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω της χώρας γέννησής του, της πολιτισμικής του κληρονομιάς,
της γλώσσας, του φύλου ή των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
Προκειμένου να διατηρηθεί μια σταθερή, ειρηνική και ευημερούσα κοινότητα, οι Αυστραλοί κάθε
προέλευσης αναμένεται να υποστηρίζουν τις κοινές αρχές και τις αξίες που στηρίζουν τον τρόπο
ζωής της Αυστραλίας.

Νόμοι και κοινωνικά έθιμα
H κοινοτική συμπεριφορά στην Αυστραλία διέπεται από ένα συνδυασμό επίσημων νόμων και
ανεπίσημων κοινωνικών εθίμων.
Όλοι οι άνθρωποι στην Αυστραλία πρέπει να υπακούουν στους νόμους του έθνους ή να
αντιμετωπίσουν την πιθανότητα ποινικής και αστικής δίωξης. Οι άνθρωποι αναμένεται επίσης να
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τηρούν γενικά τα αυστραλιανά κοινωνικά έθιμα, συνήθειες και πρακτικές ακόμα κι αν δεν είναι
συνήθως νομικά δεσμευτικά.
Οι αυστραλιανοί νόμοι θεσπίζονται από τα κοινοβούλια της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, των
πολιτειών και επικρατειών. Η αστυνομία έχει το ρόλο της διατήρησης της ειρήνης και της τάξης
στην κοινότητα, και να προσάγει άτομα που πιστεύει ότι έχουν παραβεί το νόμο ενώπιον των
δικαστηρίων. Οι άνθρωποι στις τοπικές κοινότητες και τις γειτονιές τους βοηθούν επίσης ο ένας
τον άλλον σε περίπτωση προβλήματος και αναφέρουν ο,τιδήποτε ασυνήθιστο ή ύποπτο στο
τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Η Αυστραλία έχει μια εθνική αστυνομική δύναμη που ονομάζεται Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή
Αστυνομία, η οποία διερευνά τα εγκλήματα κατά των ομοσπονδιακών νόμων, περιλαμβανομένων
αυτών της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, των εγκλημάτων κατά της
εθνικής ασφάλειας και των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος. Όλες οι πολιτείες της
Αυστραλίας και της Βόρειας Επικράτειας έχουν τις δικές τους αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες
ασχολούνται με εγκλήματα που εμπίπτουν στους νόμους της πολιτείας ή της επικράτειας. Την
αστυνόμευση στην Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας έχει η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή
Αστυνομία.
Αν και οι αστυνομικοί μπορεί να συλλάβουν άτομα και να καταθέσουν στο δικαστήριο, δεν
λαμβάνουν την τελική απόφαση σχετικά με το αν οι άνθρωποι είναι ένοχοι εγκλημάτων. Αυτό
αποφασίζεται από τα δικαστήρια.
Στην Αυστραλία η αστυνομία και η κοινότητα έχουν καλές σχέσεις. Μπορείτε να αναφέρετε
εγκλήματα και να ζητήσετε βοήθεια από την αστυνομία. Αν σας ανακρίνει η αστυνομία,
παραμείνετε ήρεμοι, ευγενικοί και συνεργάσιμοι.

Εχέγγυα ήθους
Η αυστραλιανή κοινότητα αναμένει ότι όλοι οι κάτοχοι θεώρησης συμμορφώνονται με την
αυστραλιανή νομοθεσία και συνεχίζουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις εχέγγυου ήθους της
θεώρησής τους. Εάν κάποιο άτομο που έχει ποινικές καταδίκες, πιστεύεται ότι έχει εγκληματικές
διασυνδέσεις, όπως με παράνομες συμμορίες μοτοσικλετιστών ή με τρομοκρατικές ομάδες, ή
συνιστά κίνδυνο για την αυστραλιανή κοινότητα ή για ένα άτομο στην αυστραλιανή κοινότητα,
μπορεί να του ακυρωθεί η θεώρηση. Οποιοδήποτε άτομο αποτελεί ή δυνητικά μπορεί να αποτελεί
κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια ή την εύνομη τάξη της αυστραλιανής κοινότητας, μπορεί να
του ακυρωθεί η θεώρηση.
Εάν ακυρωθεί η θεώρηση ενός ατόμου, μπορεί να τεθεί υπό κράτηση ή να διωχθεί από την
Αυστραλία. Θα αποκλειστεί επίσης, σε πολλές περιπτώσεις μόνιμα, από το να επιστρέψει πίσω
στην Αυστραλία.

Αυστραλιανά δικαιώματα στο χώρο εργασίας
Οι άνθρωποι που εργάζονται στην Αυστραλία, περιλαμβανομένων των υποστηριζόμενων και μη
υποστηριζόμενων κατόχων θεωρήσεων, έχουν δικαιώματα και προστασία στην εργασία. Τα
δικαιώματα αυτά δε μπορούν να αφαιρεθούν από τις συμβάσεις.
Τα ελάχιστα ποσοστά αμοιβής και συνθηκών εργασίας καθορίζονται από την αυστραλιανή
νομοθεσία.
Η διαδικτυακή σελίδα κατόχων θεωρήσεων και μεταναστών του Αυστραλιανού Διαμεσολαβητή
Δίκαιης Εργασίας, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε
εργασία, για τα ποσά αμοιβής, τις ρυθμίσεις αδειών και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Δείτε: Visa holders & migrants
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Ο Διαμεσολαβητής Δίκαιης Εργασίας μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες και
συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στην εργασία, και διαθέτει
πληροφορίες για την εργασία μεταφρασμένες σε διάφορες γλώσσες.
Δείτε: Fair Work Ombudsman

Περισσότερες πληροφορίες
Ζητήματα εγκατάστασης:
Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο του Department of Social Services (DSS).
Το βιβλιαράκι Αρχίζοντας μια Καινούργια Ζωή στην Αυστραλία [Beginning a Life in Australia]
είναι επίσης διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (διαθέσιμο
στην αγγλική γλώσσα και σε άλλες 37 γλώσσες)
Για τους περισσότερους αιτούντες προσωρινή θεώρηση, η δήλωση αξιών περιλαμβάνεται στο
γενικό τμήμα δήλωσης της αίτησής τους.
Οι άνθρωποι που τη στιγμή αυτή είναι εκτός Αυστραλίας και υποβάλλουν αίτηση για
Ανθρωπιστική θεώρηση, απαιτείται να υπογράψουν τη δήλωση αξιών κατά τη διάρκεια μιας
συνέντευξης. Οι αιτούντες αυτοί δε θα αναμένεται να έχουν διαβάσει τις πληροφορίες στις
παραπάνω συνδέσεις, καθώς τα περιεχόμενα θα τους εξηγηθούν κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης. Αυτή η διαφορετική διαδικασία αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες που
αντιμετωπίζουν συχνά οι αιτούντες Ανθρωπιστικής θεώρησης εκτός Αυστραλίας.
Εάν εγκριθείτε σύμφωνα με το υπεράκτιο Ανθρωπιστικό Πρόγραμμα, σας ενθαρρύνουμε να
παρευρεθεί σε ένα Πρόγραμμα Αυστραλιανού Πολιτισμικού Εγκλιματισμού (AUSCO) πριν από
την αναχώρησή σας για την Αυστραλία. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι
και την εγκατάσταση στην Αυστραλία, και πραγματοποιείται σε διάφορες τοποθεσίες στην Ασία,
την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Υπάρχει μια μικρή ομάδα θεωρήσεων που δεν απαιτούν την αναγνώριση της Δήλωσης Αξιών της
Αυστραλίας. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται:


Στις θεωρήσεις επισκεπτών



στους πολίτες της Νέας Ζηλανδίας που εισέρχονται στην Αυστραλία κάτω από την Ειδική
Κατηγορία θεώρησης, περιλαμβανομένων εκείνων που είναι ή που αιτούνται θεώρηση
Επιστροφής Κατοίκου.
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