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Η Πολυπολιτισμική Πολιτική για τη Βόρεια Επικράτεια 2020-25 αναγνωρίζει τη δυναμική και θετική συμβολή 
της πολυπολιτισμικότητας στην ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής μας στη Βόρεια Επικράτεια.

Η Πολυπολιτισμική Πολιτική καθορίζει τις δράσεις για την ανοικοδόμηση, ενίσχυση και υποστήριξη θετικών 
αποτελεσμάτων για τους μετανάστες και τις πολυπολιτισμικές κοινότητες της Βόρειας Επικράτειας. Προωθεί 
ισχυρές συνεργασίες, ενισχυμένη συμμετοχή πολυπολιτισμικών κοινοτήτων και ενθαρρύνει τη μάθηση, τον 
εορτασμό και την ανταλλαγή των διαφορετικών πολιτισμών.

Οι αρχές που στηρίζουν την Πολυπολιτισμική Πολιτική περιλαμβάνουν:

• Εκτίμηση της ποικιλομορφίας μας

• Υποστήριξη της προσβασιμότητας

• Διασφάλιση της συμμετοχής και ένταξης

• Ενίσχυση του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινωνικής συνοχής

Οι τέσσερις βασικοί στόχοι της Πολυπολιτισμικής Πολιτικής έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων για τη μετανάστη και την πολυπολιτισμική κοινότητα στη Βόρεια Επικράτεια και 
περιλαμβάνουν: 

• Ανοικοδόμηση της Ποικιλομορφίας μας υποστηρίζοντας τον πολυπολιτισμικό πληθυσμό της 
Επικράτειας και προωθώντας εγκατάσταση στη Βόρεια Επικράτεια.

• Ενίσχυση των Συνεργασιών μας με μια σειρά ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλιστεί ότι άτομα από 
πολυπολιτισμικές κοινότητες έχουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που χρειάζονται.

• Υποστήριξη της Συμμετοχής, της Κοινωνικής Ένταξης και της Συνοχής στην Κοινότητά μας 
ώστε η πολυπολιτισμική κοινότητα να συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της ζωής στη Βόρεια 
Επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης.

• Ενίσχυση της Κοινότητάς μας  μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, της ενίσχυσης 
του αμοιβαίου σεβασμού και της εκμάθησης, του εορτασμού και της 
ανταλλαγής της πολιτιστικής μας ποικιλομορφίας.

Οι βασικές δράσεις της Πολυπολιτισμικής Πολιτικής 
βασίζονται σε τρέχοντα προγράμματα και χρηματοδότηση 
χορηγιών, καθώς και προγράμματα και πολιτικές στον 
τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της στέγασης.

Η Πολυπολιτισμική Πολιτική περιέχει επίσης 
ιστορίες μεταναστών που έχουν κάνει τη 
Βόρεια Επικράτεια το σπίτι τους και κοινοτικών 
οργανισμών που έχουν υποστηρίξει τον 
πολυπολιτισμικό μας πληθυσμό.

Ένα αντίγραφο της Πολυπολιτισμικής Πολιτικής για 
τη Βόρεια Επικράτεια 2020-25 είναι διαθέσιμο στη 
διεύθυνση https://territoryfamilies.nt.gov.au/policy/
multicultural-affairs
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