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ГЕНЕЗА АУСТРАЛИЈСКЕ ИМИГРАЦИОНЕ  
ПОЛИТИКЕ 

 
Аустралија је типична земља емиграције. Према томе, велики проблем ауст-

ралијског друштва представља проблем прилагођавања емиграната. Ови долазе у 
нову заједницу и суочавају се с три типа проблема. Први од њих тиче се првог пе-
риода прилагођавања на нову средину. када се тај период успешно оконча имигрант 
стиче осећај задовољства са својим новим животом. То чини основу развијања осе-
ћаја припадности новој заједници. Ако је тај осећај развијен може се рећи да је ими-
грант развио осећај идентификације до степена асимилације. Када дође до основних 
промена у ставовима, веровањима и понашању за имигранта као члана нове групе 
може се рећи да се асимиловао до степена акултурације. 

Кључне речи: имиграциона политика, друштво, интеграција, мултикултура-
лизам, асимилација.  

 
 
Увод 
 
Прекоокеанске миграције су се у XIX и XX веку разликовале од рани-

јих миграција у погледу: мотива који су подстакли миграцију, броја мигра-
ната и земље порекла миграната. Верски и политички прогони су били важни 
узроци миграција у колонијално доба да би почетком XIX века економски 
мотиви постали водећи фактори. Талас миграција је растао и опадао услед 
политичких и верских поремећаја, с променама у пољопривреди и земљовла-
сништву, као и с алтернативом, могућношћу економског просперитета у 
земљи порекла и земљи пријема. Правци прекоокеанских миграција у XIX и 
XX веку су били усмерени према могућностима у земљама пријема.  

Миграције су пре I светског рата биле везане и географски и хроноло-
шки за земље демографске транзиције. Масовне емиграције су отпочеле у 
оним земљама где је прво дошло до пада стопе мораталитета чији пад није 
пратила стопа наталитета. Тиме је дошло до наглог раста становништва у још 
неразвијеној аграрној економији. То је била ситуација у медитеранским и 
источноевропским земљама, које су тако постале водеће земље емиграције у 
периоду пред I светски рат. И северозападне земље су наставиле да шаљу 
велики број емиграната, али је стопа емиграције, у односу на укупно станов-
ништво, била нижа.  
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Карактер емиграције се мењао са карактером земаља емиграције. Maда 
је почетком XIX века емиграција првенствено била пољопривредног карак-
тера, она се губи средином века, заједно с процесом индустријске револуције, 
те је све већи удео емиграната квалификованих и стручних радника. Уопште, 
стопа емиграције је опала са развојем индустрије и националне економије. У 
индустријским земљама привлачност прекоокеанских земаља је опала са 
новим могућностима оствареним развојем трговине и индустрије у  земљи 
порекла. Земље пријема тада почињу привлачити радну снагу из  бивших 
колонија и неразвијених земаља. Миграција према Америци и Океанији  је 
била већином за мигранте пореклом из Европе. У већини земаља за прекооке-
анско насељавање, законом је донесена одлука о искључивању миграната из 
Азије, а поготову из Источне Азије, поготову када су почела масовна насе-
љавања.   

 
Имиграциони токови у Аустралији 
 
Аустралијски континент је била земља Абориџина око 40.000 година 

пре него што су је открили азијски трговци и касније у току XVI века 
Европљани. Упркос пажљивог прегледа и истраживања западне обале хо-
ландских трговаца и истраживача у току XVII века ова земља није била 
интересантна за насељавање и присвајање територије. Насељавање је мало 
интензивније током XVIII века од стране Француза и Енглеза. Међутим, тек 
открићем источне обале захваљујући Џемсу Куку, која има веће потенцијале 
за пољопривреду од западне обале, Британци су анектирали две трећине 
источног дела континента, да би 1788. године установили  насељавање затво-
реника у Сиднеју. Тада је популација Абориџина била процењена на 300,000 
становника. 

Током следећих 70 година, аустралијско европско становништво су чи-
нили затвореници и слободни досељеници за које је била привлачна јефтина 
и погодна земља за узгој оваца, а после 1850. године привлачна за тражење 
злата као и могућношћу запошљавања у већ значајно развијеној комерцијал-
ној и индустријској области у Мелбурну и Сиднеју. Национални идентитет су 
одређивале велике групе затвореника на источној обали, као и трагачи злата. 
Главна брига мале, али растуће популације је била осетљивост на напад од 
стране страних сила. Абориџини нису представљали опасност као што је био 
случај са другим континентима које су освојили Европљани. Имиграција је 
зато била главни фактор за повећавање популације, поготову када се узме у 
обзир висока стопа мушке популације у укупном становништву (стопа маску-
линитета, општа и специфична) која је онемогућавала природни пораст ста-
новништва. 

Мигранти у прекоокеанским миграцијама су већином млади мушкарци. 
Пропорција младих мушкараца је висока на почетку великобројних кретања и 
у случају привремених миграција. Најчешће је већа пропорција у случају еко-
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номски мотивисаних миграција него у случају кретања избеглица. Због деба-
ланса у полној структури становништва насталој као последици вођења ими-
грационе политике у периоду 1860-1920. године, као модул решења је била 
политика привлачења женске популације ради настањивања Аустралије. 

Влада, колонијална пре 1901. године и федерална после, активно је 
привлачила и посебно подстицала британске мигранте за долазак у перио-
дима високе тражње за радном снагом чак и обезбеђујући финансијску помоћ 
за трошкове доласка. Небритански имигранти који су ушли у Аустралију у 
току  XIX-тог века, укључујући неколико хиљада Кинеза у току златне гроз-
нице, имали су много неповољније услове за пријављивање и одобравање 
уласка него Британци. После успостављања федерације британских колонија 
1901. године, трговина, одбрана и развојна политика су биле врло блиско 
повезане за Велику Британију. Дуго одржив страх од инвазије Азијата само je 
потврдило аустралијској влади да појача везаност за Британију. Скоро тотал-
но изузимање Азијата као имиграната је постало познато као Бело-аустралиј-
ска политика. Аустралија  и Нови Зеланд су у периоду 1801-1935. године 
заједно примили око 2.3 милиона имиграната, а већина од њих је била са 
Британских острва (Аppleyаrd, 1964).  

Дуго одржани страхови од напада су били напокон потврђени у току II 
светског рата када су јапанске снаге прешле Јужно-источну Азију и Паци-
фичка острва и до 1942. године су били претња окупацији Аустралије. Ово је 
избегнуто захваљујући помоћи САД која је користећи територију Аустралије 
као базу са које је водила рат поразила Јапан осујећујући инвазију Аустра-
лије. У току 1942. године, влада је донела одлуку да када се заврши рат Ауст-
ралија промени популациону политику која ће бити заснована на повећању 
броја становника што је више могуће при чему се неће нарушавати високи 
животни стандард земље. Двоструки циљ се огледао у томе да се постигне, с 
једне стране довољно велика популација која би оформила војну снагу 
способну да брани земљу и са друге стране, обезбеди радну снагу неопходну 
за економски развој. Ниска стопа рађања током 30-тих година XX века (фено-
мен већине западних популација) је онемогућавала повећање планиране вели-
чине становништва путем природног пораста становништва чиме ће мигра-
ције представљати главни фактор за остваривање 25 милиона становника до 
краја XX века. То се може постићи ако становништво буде расло по констант-
ној стопи од 2% годишње, где се као основица узима 7 милиона становника 
из 1945. године (Аppleyаrd, 1988). 

Имиграција представља интегрални део економске политике Аустрали-
је после II светског рата. Годишњи прилив имиграната се одређује на основу 
тренутне и потенцијалне тражње за радном снагом. На основу калкулације 
првог министра за имиграцију и његових сарадника израчунато је да, погле-
дом на аустралијску демографску структуру, природни прираштај учествује 
са половином очекиваног пораста становништва док би нето миграције обез-
беђивале другу половину (укупно планираних 2% годишње). С обзиром на 
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дугогодишње везе с Великом Британијом, без икакве резерве се очекивало да 
ће већина миграната бити Британци.  

Међутим, услови у Великој Британији су онемогућавали велику еми-
грацију касних 40-тих година XX века. Британска влада се 1946. године суо-
чила с недостатком радне снаге проузроковане послератном реконструкци-
јом, тако да није била припремљена за преговарање о уговору који би омогу-
ћило Аустралији прилив од око 70.000 миграната (1% од 7 милиона). Затим, 
значајан недостатак бродова за транспорт који се јавио као последица ратних 
губитака такође je утицао рестриктивно на долазак миграната. Тако је, упркос 
пријавама стотине хиљада Британаца да емигрирају, само један мали број 
изабраних имиграната населио у Аустралију (Аppleyаrd, 1964). Аустралијска 
влада је била приморана да тражи друге изворе земаља пријема да би оства-
рила неопходан број имиграната за остварење своје популационе политике. 
Из тих разлога је до 1970. године склапала уговоре са скоро сваком европс-
ком земљом. Упркос томе, веза с Великом Британијом је остала веома снаж-
на, док је влада угрозила британски етничко чисту националну средину ради 
остваривања величине становништва која би омогућила жељену економску и 
војну снагу. 

Да би се постигао циљ имиграционе политике аустралијска влада је 
учинила пар корака. Државна помоћ имиграцији која је пре 1946. године била 
ограничена само на Британце је проширена на све Европљане, а јавља се као 
резултат имиграције расељених лица у периоду 1949-1951. године. Затим, 
склопљени су споразуми са Холандијом, Немачком, Грчком, Италијом и Мал-
том, за долазак радне снаге која не спада у категорију избеглица послератног 
периода.  

Скоро половина, од око 2 милиона људи који су ушли у Аустралију 
између октобра 1945. године и марта 1964. године и који су намеравали да 
остану 12 месеци или више, примила је полазну помоћ. Половина придош-
лица нису били Британци, односно, већином су доминирали Италијани (око 
272 000), затим Холанђани (135 000), Грци (112 000) и Немци (98 000). Током 
периода од јануара 1945. године до краја 1964. године било је више од 700 
000 дугорочних и сталних емиграната, који када се упореде са 2.2 милиона 
долазака у истој категорији дају нето миграцију од око 1.5 милиона људи 
(United Nations, 1973). 

Нова аустралијска политика је уведена 1966. године. Она је омогућила 
улазак неевропским имигрантима, који су били у могућности да се натурали-
зују након пет година останка као европски досељеници. Промене су настале 
као последица промена у мерама за тзв. државну помоћ имиграцији (State-
assisted immigration). Имигранти су квалификовани, потребни аустралијском 
друштву и није представљено да ли ће њихов број утицати на хомогеност ста-
овништва.  
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Фазе у послератном имиграционом току Аустралије 
 
У аустралијском послератном имиграционом току могу се уочити чети-

ри различите фазе. Ови мигранти заједно с мигрантима из Велике Британије 
чине националну базу: 

1. Расељена лица, у периоду од 1948. до 1952. године, 
2. Северни Европљани, током 50-тих година XX века,  
3. Јужни Европљани, током 50-тих и 60-тих година XX века, 
4. Касне 60-те године у којима се врши процена политике са аспекта 

како пожељног броја тако и са дугорочним приоритетом који је постигнут од 
стране Европљана.  

До 1947. године имигранти и њихова деца су трансформисали демо-
графску и економску структуру Аустралије. Они и њихова деца су омогућила 
природни пораст становништва преко 50% и приближно 70% пораста радне 
снаге у периоду од 1947. до 1952. године. У 1947. години 10% популације је 
било рођено у иностранству и мање од 3% су били неанглосаксонског порек-
ла. До 1981. године око 27% становништва Аустралије је било рођено у ино-
странству и мање од те половине су били англосаксонског порекла. Ако се 
узме у обзир како прва тако и друга генерација миграната, два од пет Аустра-
лијанаца су мигранти или деца миграната, пропорција виша него у САД у 
оквиру њеног највишег пријема имиграната у првој декади XX века 
(Jayasuriya, 1985). 

Прва фаза се одликовала досељењем преко 170 000 расељених лица из 
избегличких кампова у Западној Европи током касних 40-тих и раних 50-тих 
година XX века. Улазак је одобрен под јединственим и корисничким усло-
вима да раде две године на пословима које им одреди влада, најчешће у баз-
ичној индустрији за које аустралијске раднике није могуће наћи и ангажова-
ти. У том периоду је постојао велики инфлаторни ефекат, као последица 
повећане тражње за производима и услугама које су биле ограничене током 
рата.  

Све ово су поспешиле избеглице које су населиле Аустралију у том 
периоду, а одлазиле да раде у базичним индустријама где је постојао недо-
статак радне снаге, а са друге стране су продужена инвестициона улагања у 
грађевинарству ради обезбеђивања места пребивалишта великом броју људи 
који су смештени у приручним баракама, камповима и осталим местима које 
је користила војска током рата.  Имиграција је настављена и после 1950. го-
дине где су домаћи капитал, инвестиције из иностранства и повољан биланс 
плаћања били у служби одржавања раста становништва по стопи од око 2% 
годишње, а да се не угрожава пер цапита доходак. Проблеми који су прои-
стекли као последица велике тражње за непродуктивним инвестицијама 
(куће, школе и јавни радови) је резултат имиграције породица, а настали су 
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због раскорака у инвестицијама и избора високо продуктивне радне снаге 
која је била потребна Аустралији. 

Да би се избегла конкуренција и борба за запошљавање између ими-
граната и локалног становништва у послератном периоду Аустралија је врло 
пажљиво вршила селекцију миграната за индустрије у којима постоји велики 
недостатак радне снаге за оптимално функционисање те гране делатности.  

Друга фаза је настала када је број расељених лица који пристижу у 
Аустралију постајао симболичан. Влада је склапала билатералне уговоре са 
великим бројем северних и западних европских земаља што је довело до 
досељавања хиљада Холанђана и Немаца у Аустралију. Почетком 60-тих еко-
номски услови у Северној Европи су се побољшали до тачке када је тражња 
за радном снагом виша од понуде чиме је жеља за емигрирањем постала 
споредна. Тиме је почела трећа фаза која се одликује склапањем уговора са 
земљама Јужне Европе. Касних 50-тих и током 60-тих година XX-тог века 
главни имиграциони токови су били из Италије, Грчке и Југославије. Не пот-
цењујући сваки од ових токова, ипак је највећи прилив био из преферираног 
извора, Велике Британије. До 1976. године имигранти рођени у Великој Бри-
танији и Ирској су чинили преко 40% мигрантске популације, праћени са 
имигрантима из Јужне (25%), Северне (10%) и Источне Европе (6%). Значај-
но је напоменути да је зацртани циљ од 1% годишњег пораста становништва 
захваљујући нето миграцији постигнут до 70-тих година XX века (Аppleyаrd, 
1988). 

Између краја II светског рата и касних 60-тих, аустралијска имигра-
циона политика је била јединствена у намерама и веома професионална у 
остваривању исте. Са пар изузетака, предност у селекцији је давана Европ-
љанима са способностима које захтева аустралијски послодавац и младим 
породицама чије би досељавање обезбедило баланс популације по полу као и 
будућу репродукцију. Послератни имиграциони програм је био значајно 
успешан зато што је увек било много више људи који су били спремни да 
емигрирају у Аустралију него што је аустралијска влада била у могућности да 
прихвати. 

Када се узме у обзир енормни диспаритет у животном стандарду 
између Аустралије и неких ближих азијских земаља могло се очекивати да ће 
интересовање за емиграцију бити велико. Ипак, до средине 60-тих година 
аустралијска влада се успешно и чврсто супротстављала имиграцији неевроп-
љана. Током 60-тих је управо оваква имиграциона политика трпела критике 
неких азијских земаља и као последица тога је дозволила стални боравак 
малом броју висококвалификованих радника и професионалаца из азијских 
земаља. Овај мали помак (мора се имати на уму да је Аустралија дала главни 
допринос у обуци азијских студената на својим факултетима и колеџима) је 
постао први корак у невероватном порасту и значајној промени у имигра-
ционој политици. Прво је овај уступак био схваћен као допринос Аустралије 
браин драин-у из земаља у развоју, да би се после низа уступака, специјално у 
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периоду 1972-1975. године, такозвана White Аustralia policy укинула. До сре-
дине 70-тих сваки странац је био, без обзира на порекло, који је имао способ-
ности које су потребне аустралијској економији и говори енглески, специ-
јалну пословну понуду, уверен да ће добити стални боравак.  

Разлози због којих је имиграциона политика промењена тако брзо и 
добровољно није лако идентификовати. Критике белоаустралијске политике 
од Азијата и понижења која је ова политика проузроковала аустралијским 
дипломатама који су служили у Азији је свакако допринела, као и промена у 
имиграционој политици САД и Канаде. Можда је већи утицај имала повећана 
трговинска размена између Аустралије и неких азијских земаља након уласка 
Велике Британије у Европску економску заједницу. До краја 60-тих Јапан је 
заменио Велику Британију дотадашњег главног трговинског партнера са 
Аустралијом. Многи утицајни бизнисмени у Аустралији су веровали да трго-
вачки потенцијал Јапана и брзи развитак АСЕАН земаља могао бити угрожен 
са имиграционом политиком која је дискриминаторна према Азијатима. 
Затим, много младих Аустралијанаца, посебно студената, су били увређени 
принципима белоаустралијске политике и учешћу Аустралије у Вијетнам-
ском рату. Многи, ако не сви, Аустралијанци су признали да је будућност 
укључивање у социо-економске промене и да политику према Азијатима 
треба променити. Стога се нису бунили промени имиграционе политике као и 
уласку преко 14 000 избеглица из Вијетнама после 1978. године (Аppleyаrd, 
1988). 

Ране 70-те године су биле обележене формалним пописом због великог 
броја имиграната. Прилив великог броја имиграната је утицао да се велики 
износ капитала улаже у инфраструктуру и у решавање социјалних питања, 
као и да је олакшана производња и продуктивност. Многи су критиковали да 
је било боље да је ограничени капитал био уложен у побољшање образовања 
и квалитета средине. Генерално посматрајући, имиграција је дала веома 
значајан допринос аустралијском послератном економском развоју, насупрот 
доприносу одбрамбених капацитета. Уочено је да циљ одбране није никада 
достигнут, а када се узме у обзир савремени начин ратовања, једино решење 
је да се буде испод јединственог кишобрана нуклеарних снага. С друге 
стране, постоји јака подршка имиграцији која је допринела да се разликује, 
као и да се побољша, аустралијски начин живота.   

Крајем 1994. године је усвојена нова Бела књига аустралијске одбране 
(2% ГДП се одваја за ову сврху). Тежиште је залагање за наставак реализа-
ције програма опремања аустралијских оружаних снага, унапређења ватрене 
моћи, мобилности, комуникација и осматрања. Полази се од оцене да се 
Аустралија тренутно не суочава са видљивим безбедоносним претњама, али 
да брзе политичке и економске промене у Азијско-Пацифичком региону могу 
проузроковати прилично озбиљно погоршавање безбедоносне ситуације у 
аустралијском окружењу. Бела књига се залаже за тешње одбрамбене везе и 
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сарадњу са земљама у региону, укључујући водеће азијске силе (Кина, Јапан, 
Индија) које ће опредељивати стратешку климу Азије.  

Ревизији Беле књиге претходиле су бројне расправе, а међу политича-
рима и стручњацима је дошло до оштре поларизације око темељних питања 
приступа аустралијској одбрани у условима пост-хладно-ратовске ере и новог 
светског поретка. Аустралијска влада и водећа струја у Министарству одбра-
не заступају тезу да су САД једина сила која би у догледној перспективи 
могла да угрози Аустралију. Како су САД највећи пријатељ Аустралије, реал-
не опасности заправо и нема. Други приступ у основи садржи тезу да снаге 
аустралијске одбране не треба да бране копнени и ваздушни простор Аустра-
лије који за сада није озбиљно угрожен, него интересе Аустралије који далеко 
превазилазе њене границе. Према заговорницима ове доктрине Аустралија је 
трговачка земља чији су интереси у региону Јужно-источне Азије (одлази 
највећи део извоза) веома велики и у том смислу траже одговарајућу заштиту. 
Зато Аустралија мора уложити средства у опремање и оспособљавање оружа-
них снага које ће, уз одговарајућу подршку, бити способне да интервенишу у 
земљама региона. 

Пошто је острвска земља, Аустралија нема проблеме САД са погранич-
ним земљама ради спречавања скривених/илегалних миграција. Иако је се-
верна обала ненасељена, илегални уласци чамцима или авионом нису широко 
распрострањени. Главни проблем је праћење посетилаца који прекорачују 
време останка. Последњих година било је објављено неколико амнестија 
чиме је омогућено илегалним имигрантима да добију сталан статус без каж-
њавања. Процена је да је сада у Аустралији око 60 000 илегалних имиграната.  

Нафтна криза 1973. године која је утицала на пораст инфлације и 
повећање незапослености није оставила равнодушне творце имиграционе 
политике који нису могли да оправдају велики број имиграната. Наравно, 
рецесија је феномен кратког даха, тако да су многи имигранти и даље до-
лазили да би се прикључили својим породицама што није могло да се укине. 
Влада је као одговор на формални попис и стагфлацију питање миграције 
политизовала. Аустралијска пословна и владајућа елита није више била 
слободна да дизајнира и имплементује политику према њиховом схватању 
аустралијских главних интереса. Нове околности које нису брига пописа, а с 
обзиром да миграције требају да олакшају економски прогрес тако да детаљи 
миграционих програма као националност миграната, требају да буду предмет 
јавне дебате (Аppleyаrd, 1988). 

У току 1972-1975. године влада је реаговала снажно тиме што је смат-
рала да имиграција утиче негативно на незапосленост. Пад у нето миграци-
јама с 0.8% од укупне популације у 1970-1971. године до 0.3% у 1975-1976. 
године је била високо корелисана са променама у реалном бруто домаћем 
производу. Међутим, са променом владе дошло се до схватања да имиграција 
представља витални део побољшавања аустралијског животног стандарда. 
Њихова мотивација је проистекла из обавезе која се јавља као дугорочна 
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традиција међу пословним круговима да економски раст и динамика зависе 
од раста становништва и друго, притисак индустрија које су достигле одређен 
степен развоја захваљујући миграцијама (производња и некретнине) је био 
неизбежан (Аppleyаrd, 1988). Као резултат ових промена досељавања мигра-
ната су повећана са 73 200 у 1976/77.  на 118 700 у 1981/82. години. Посма-
трајући учешће категорија у периоду 1976/77 до 1981/82 године у категорији 
учешће групе спајања породице долази до апсолутног пораста са 27 200 у 
1976/77 на 57 600 у 1981/82 односно релативног са 37.2% на 48.5% 
респективно (Табела 1,). 

 
Табела 1. Категорије досељеника од 1976/77 до 1981/82. године у хиљадама 
 
Категорија 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Спајање фамилије 19.2 20.4 17.2 18.4 19.6 21.8 
Општа квалификованост 27.2 29.7 19.6 24.1 45.2 57.6 
Избеглице 8.1 9.6 13.5 29 21.8 21.9 
Специјална 
квалификованост 

18.6 16.1 18.6 18.8 24.6 17.4 

Тотал 73.2 75.7 68.7 81.3 111.2 118.7 

Извори: Department of Immigration and Ethnic Affairs Statistics Monthly, June 1984 аnd 
unpublished statistics: Norman and Meikle (1985); Department of Immigration and Ethnic Affairs, 
Australia's Population Trends and Prospects, 1985.  

 
Примећује се промена структуре миграната с обзиром на економску 

ситуацију у земљи. Тако је у периодима високе тражње за радном снагом, 
економске експанзије, предност давана радницима, док је у периодима еко-
номске рецесије већину токова чинила категорија спајања породица што би 
утицало на повећање тражње за производима и услугама, а не би утицало 
неповољно на незапосленост. Током 70-тих је уведен нумерички систем 
процене миграната, где се ишло на квалитет миграната. Основни циј је био да 
имигранти брже нађу посао и да се брже укључе у аустралијско друштво.  

Установљене су четири категорије: 1. Спајање породица, 2. Генерална 
квалификованост, 3. Избеглице, 4. Специјална квалификованост. Ово је пре-
прављено априла 1983. године на: 1. Миграције породице, 2. Радници и пос-
ловне миграције, 3. Независне миграције, 4. Избеглице и специјални хумани-
тарни програми, 5. Специјална квалификованост. Током 90-тих долази до 
промена у миграционом програму. Структура категорија спајање породице и 
квалификовани је промењена 01. јула 1997. године када је категорија Con-
essional Family пребачена из категорије спајања породице у категорију квали-
икованих и добила ново име Skilled-Australian Linked. Ово указује на промену 
и давању великог значаја квалификацијама досељеника као критеријуму у 
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селекцији имиграната. Овај критеријум је преформулисан 01. јула 1999. 
одине (DIMA, Immigration flows: immigration aspects, 1999). 

После априла 1982. године дат је много већи значај миграцији поро-
дица, тако да је влада чак дала инструкције да приоритет имају они који спа-
дају у ту категорију. И након 1983. године ова имиграциона политика је 
настављена. Приметан је све већи број избеглица који се повећава из године у 
годину. Након учешћа у Вијетнамском конфликту, Аустралија је преузела во-
дећу улогу у примању избеглица из Индокине. Значајно је учешће избеглица 
из Мађарске и Чешке у 1956. и 1968. години респективно, из Чилеа у 1973. 
години и из Пољске у децембру 1981. године, затим из земаља бивше Југо-
славије и из Африке током последњих десетак година (DIMA, Immigration 
flows: immigration aspects, 1999).   

До 1983. године, на основу приоритета спајања породица, многи Азија-
ти су искористили ту прилику да се придруже својим члановима породица, а 
који су ушли у Аустралију на основу избегличког статуса. Истраживање 
спроведено од априла до децембра 1982. године је показало да су само четири 
спонзора на хиљаду рођених у Великој Британији користили могућност пра-
вила спајања породице, у односу на 50 спонзора на хиљаду рођених у Вијет-
наму. Стопе су исто тако високе за особе рођене у Индији, Малезији и Фили-
пинима, односно онима који су ушли у Аустралију као економски мигранти 
средином 60-тих година XX века. На основу ове промене скоро 40% свих 
улазака у 1985. години су чинили Азијати, у односу на само 12% из Велике 
Британије и Ирске. 

Под притиском рецесије, високе незапослености и дела јавног мњења 
Аустралија је у протекле четири године драстично смањила своје имиграцио-
не квоте (91/92 98 900; 92/93 67 900; 93/94 62 800; 94/95 76 500) (Табела 2, 
вид. напред). Стицајем бројних околности број новодосељених у Аустралију 
пао је у 1993/94 на најнижи ниво у последњих 50 година. Нето прилив био је 
само 33500 досељеника. Имиграциона политика Савезне владе била је 
последњих година усмерена на прихват висококвалификованих миграната и 
смањивање броја миграната са ниским или без икаквих квалификација и без 
знања енглеског језика. Међутим, кроз категорију спајања породице, прихват 
избеглица и специјалне хуманитарне програме у Аустралију још увек годиш-
ње уђе 15-20 хиљада неквалификованих миграната. С тим у вези Влада је 
суочена са бројним критикама и упозорењима да у процесу реструктуирања 
аустралијске економије, у којој има све мање места за неквалификоване рад-
нике, с концентрацијом досељеника у великим урбаним центрима, која врши 
снажан притисак на инфраструктуру, а посебно на систем социјалне и здрав-
ствене заштите, превелико досељавање може да изазове крупне проблеме. 
Аустралијски имиграциони програм нема инструменте за усмерено усељава-
ње тако да се у НЈВ (Нови Јужни Велс) насељава 44.5% укупног броја досе-
љеника и већина је у Сиднеју. Према неким проценама учешће ће се повећати 
на 60% у наредних десет година (DIMA, Immigration flows: immigration 
aspects, 1999). 
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Извор података у Табели 2: Department of Immigration and Ethnic Affairs, Popu-
lation Flоws: Immigration Aspects, 1987-1999. Због заокруживања података тотали 
можда нису у попуности једнаки збиру компонената. 

(а) Од 01. јула 1997. године категорија Концес. породица је замењена са 
Стручњаци–везани с Аустралијом и пребачени су из реда Породица у у ред Стручња-
ци. 01. јула 1999. године промењен је назив у Стручњаци- спонзорисани од стране 
Аустралије 

(б)Укључује номинациону шему послодаваца, радне уговоре и регионалну 
миграциону шему за спонзорисане. 

(в) Пословни миграциони програм је промењен у Пословну струју стручњака 
током 1991-92.године. 

(г) Плус свака виза која може бити одобрена у категорији Одређени родитељи 
која је проглашена у октобру 1999. године. 

(д) Оставља се простор за 5 000 места резерве за контигент струје стручњаци 
који су тражњи. 

(ђ) Промењен назив категорије Независни стручњаци од 01 јула 1999. године. 
 
Структура радника битно утиче на стопу незапослености коју влада 

регулише доношењем одређених мера на пољу монетарне политике. Тако 
висока стопа незапослености, која је већ последњих 10 година изнад 8%, при-
нудила је Резервну банку Аустралије да смањи званичне камате за по 0.5%. 
Рачунало се да ће то подстаћи привреду и отварање нових радних места без 
страха од инфлације. Резервна банка се такође заложила за смањење буџет-
ског дефицита и упозорила да би неосновано убрзавање раста зарада могло да 
утиче да Банка поново подигне камате. Станоградња и тржиште кућа и стано-
ва су од ове одлуке одмах профитирале јер су банке смањиле камате на стам-
бене кредите. Инфлација је држана под контролом испод 3%. Међутим, екс-
перти упозоравају да ће привреда морати да се суочи са реалношћу и смањи 
очекивања у погледу профитних стопа.  

Мало је истраживања урађено по питању испитивања токова дознака из 
Аустралије. Изгледа да је значајна сума новца отишла у јужно-европске 
земље, али укупна сума није велика. Аустралијски миграциони програм је 
строго фокусиран на стални боравак, радна миграција са Европом и Средњим 
Истоком нема подршку. Мигранти који остају се подстичу да своје уштеђе-
вине улажу у куповину куће или потрошачких добара. Дознаке које имају 
другу форму се огледају у позивању старих родитеља да им се придруже у 
Аустралији или куповини скупоцених поклона рођацима током њиховог 
боравка у земљи порекла. 

 
Социјални аспект миграција 
 
Много пажње се придаје проблемима везаним за интеграцију миграната 

у социјално друштво имиграционе земље. Имигранти носе са собом своје 
обичаје, језик, религију и политичке идеје и стално се суочавају с проблеми-
ма везаним за прилагођавање новој средини.  
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Питање које се поставља јесте колико треба да се подржава културна 
разноликост односно да ли циљ треба да буде асимилација или интеграција 
мигранта у ново друштво. Најчешће се преферира концепт интеграције чиме 
се имигрант мења у складу са социјалном групом којој припада у новом 
друштву и утиче на друштво тим чином. Најчешће се говори о економском 
доприносу имиграната него о њиховој улози у социјалним и друштвеним 
променама.  

Успех или неуспех процеса интеграције имигранта зависи од великог 
броја фактора где се укључују ставови и акције владе имиграционе земље, 
људи који живе у њој, као и ставови и култура имигрантске групе и самог 
имигранта. У земљи где социјална структура није ригидна и која омогућава 
имигранту исте могућности као и локалном становништву олакшава процес 
интеграције. Ригидна структура, разлика у језику и културној традицији, 
расне и религиозне предрасуде утичу успорено на процес интеграције.  

Културни фактори могу одређивати пожељна ограничења имиграције, 
пошто свако друштво гледа да прихвати економски прихватљиве имигранте, 
али који неће угрожавати друштвено језгро у политичком, културном и 
социјалном смислу које одређују живот нације. Језгро мора имати одређени 
степен етничке и културне разноликости, али ако она почне да угрожава 
суштину језгра преко одређеног нивоа толеранције одређене заштитне мере 
морају да се предузму у имиграционој политици.  

Фрустрације које имигранти осећају у новом друштву, могу да проуз-
рокују њихово антисоцијално понашање и учешће у криминалу. У највећем 
броју случаја културне вредности које носе са собом омогућују повезивање 
имиграната у оквиру своје етничке групе, а евентуалне последице неуспеле 
интеграције се одражавају на другу генерацију. Деца најчешће уче две 
различите ствари, оне у школи, односно ван куће и оне у породици, у оквиру 
свог домаћинства. Ментални поремећај је други велики проблем са којим се 
суочавају имигранти. Самоубиства и ментална хоспитализација је виша међу 
имигрантима него код аутохтоног становништва, а посебно када је реч о 
избеглицама. 

 
Социо-културна адаптација миграната 
 
Као што су идентификоване четири фазе у аустралијском послератном 

имиграционом програму (II светски рат), тако постоје неколико фаза званич-
них схватања према адаптацији миграната. Треба напоменути да је врло бит-
на различита национална структура миграната, као и различит степен прила-
гођавања већ досељених структура миграната. Аустралија је врло брзо проме-
њена с већинским британским становништвом на највеће диверсификовану 
етничку нацију у свету (Jayasuriya, 1985). Постоје три фазе званичних схва-
тања према адаптацији миграната и то су: асимилација, интеграција и мулти-
културализам.  
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Фаза асимилације је трајала до краја 60-тих година. Мигранти су најче-
шће били толико срећни што су у Аустралији тако да се од њих очекивало да 
што је брже могуће пређу преко својих оригиналних културних идентитета и 
постану англосаксонски Аустралијанци. Британски имигранти у овом перио-
ду нису имали проблема приликом овог процеса што се није могло рећи за 
расељена лица, затим Холанђане, Немце, Италијане, Грке и Југословене који 
су били више него подстицани на асимилацију. 

Да би се олакшао овај процес влада је одвојила новац, наравно неизос-
тавно са доста труда, за часове енглеског језика, затим подстицала мигранте 
да постану натурализовани Аустралијанци, подстицала институције да се 
супротставе дискриминацији придошлица и помагала другој генерацији 
миграната да похађају школе. Нема сумње да је влада, у немогућности да 
добије све своје мигранте из Велике Британије, сматрала погодним северно-
европљане због њихових карактеристика које се врло мало разликују од 
англосаксонског стереотипа него јужно-европљане. Затим, многа расељена 
лица и северно-европљани су говорили енглески и били квалификовани по 
критеријумима аустралијских послодаваца и трговачких унија. Прве две фазе 
послератне миграције су се одликовале високом тражњом за радном снагом 
тако да се мигранти нису морали такмичити са Аустралијанцима за посао. 
Такође, они који су поседовали способности и квалификације стечене у 
земљама где је систем обуке непознат, искусили су значајне проблеме у 
процесу добијања посла с обзиром на њихове способности. 

Имиграциони талас из Јужне Европе у Аустралију (трећа фаза) се суо-
чила са различитим адаптационим проблемима. Шездесете су биле период 
брзог привредног раста, а поготову производни сектор, који је био значајно 
заштићен од иностране конкуренције тарифним баријерама. Релативно радно 
интезивна, индустрија која није могла да задовољи тражњу за радном снагом 
(поготову нестручне радне снаге) из сопствених извора нашла је алтернативу 
која је била имиграција, као извор неквалификоване радне снаге. Основне 
карактеристике јужно-европских имиграната би се могло сажети у следећем: 
неквалификовани, не говоре енглески и покретнији него северно-европљани, 
уз чињеницу да су дошли у великом броју чини базу за различите проблеме 
прилагођавања. Процес асимилације је подбацио јер су оформили етничке 
енклаве и међу собом су се чврсто повезали, да би ушли у процес натурали-
зације тек после пет година боравка у Аустралији. 

Није било тешко видети зашто асимилациона политика није била успе-
шна. Многи мигранти, специјално јужно-европљани, су напустили школу у 
својој земљи у раним годинама и постајали радници. Њихова способност да 
уче други језик је била ограничена, а ово је било поспешено и њиховом 
жељом да зараде што више новца у првим годинама боравка у Аустралији. 
Званични часови енглеског језика су најчешће одржавани у вечерњим сатима 
када су имигранти или радили (прековремено или други посао) или су били 
толико уморни после тешког радног дана да би се сконцентрисали на учење 
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тешког језика. Жеља да се заради што више новца је имала за последицу да су 
се жене миграната запошљавале на пословима који захтевају неквалифико-
вану радну снагу. Оне су још мање биле заинтересоване за похађање часова 
енглеског од својих мужева.  

Многи Грци и Италијани су врло брзо схватили да је мобилност на 
социјалној скали могућа ако они постану послодавци или приватници, пошто 
је шанса за стицањем формалне квалификације у својој земљи давно пропу-
штена. Неспособност да говоре или брзо уче енглески је довела до ширења 
етничких енклава у предграђима градова, где је владина асимилациона поли-
тика била директно против њих. Затворени у фабрике где су многи радили, 
ове енклаве су врло брзо постале места где је оглашавање за пружање услуга 
новопридошлицама било написано на неенглеским језицима (Грци, Итали-
јани). 

До средине 60-тих, истраживање спроведено од стране универзитета и 
владиних људи је указивало да су етничке енклаве одиграле веома важну 
улогу у њиховом смештању, поготову што су то биле зоне у којима су ново-
придошлице могле да се прилагоде пре него што ступе у контакт са аустра-
лијским друштвом и начином живота. Јаyасуриyа верује да је владина јака 
асимилациона политика допринела високој стопи повратне миграције, високе 
стопе инциденце психичких поремећаја, концентрисаној насељености у 
појединим областима, генералну апатију и широко распрострањено незадо-
вољство и несрећу међу великим бројем мигрантске популације.  

Одговор владе је погоднија, блажа форма асимилације, названа инте-
грација. Средина 60-тих је такође почела напуштањем политике Беле Аустра-
лије. Упркос томе, 1969. године, министар имиграционе политике је и даље за 
монокултуру и да сви живе истим начином живота, тј. не жели социјални 
плурализам. Сестито је поверење према мултикултуралној политици објаснио 
као стварање политичких партија. С друге стране, тзв. лево крило је сматрало 
да је напуштање асимилације одговор на структурне промене аустралијске 
радничке класе.  

Нема сумње да је посвећеност термину породице нација (family of 
nations), у периоду 1972-1975. године, ишла ка мултикултурализму, као и 
чињеница да нема више конфузије у њеном значају и значењу. Врло је битно 
разграничавање између културног и структуралног плурализма, као и значаја 
мултикултурализма као филозофије мигрантског битствовања.  

Допринос мултикултурализму је и оснивање Националног мултикул-
турног саветодавног савета (NMAC, National Multicultural Advisory Council) 
30.јуна 1997. године који је својим извештајима утицао на имплементацију 
имиграционе политике, а чиме је културна различитост била јединствена 
снага Аустралије. Овим чином мултикултурна Аустралија у свом демократ-
ском систему обезбеђује свим становницима Аустралије остваривање грађан-
ских права, поштовање културних различитости, друштвену једнакост и 
права на различитост. НМАЦ је укинут 06.јула 2000. године, због оснивања 
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новог тела које се зове Савет за мултикултурну Аустралију (CMА, Council for 
Multicultural Australia), а ради обављање исте функције али с бољом админи-
страцијом и приступом решавања проблема у новом миленијуму.  

Можда једна од важнијих тема је адаптација неевропских избеглица и 
оних који су дошли под програмом окупљања породице. Селективне проце-
дуре једноставно нису могле бити примењиване на Индо-кинеске избеглице 
јер је велики број њих побегло из земље, а пре него што су и ступили на тло 
аустралијског континента био им је одобрен азил првог степена. Неки из овог 
таласа избеглица су поседовали одређене способности које су биле прихват-
љиве за аустралијског послодавца или су имали имовину коју су користили 
да би олакшали становање. Многи су смештени у прихватне центре где су 
били укључени у припремне програме (укључени су часови енглеског језика) 
пре него што се укључе у аустралијско друштво. Међутим, недостатак 
способности које би прихватили аустралијски послодавци и етничко обележје 
ће представљати проблем асимилације с времена на време.    

Једна од главних тема је висока стопа повратних миграција. Апсолутни 
број повратника је повећан до средине 50-тих година. Ово је делимично 
показивало број особа које су на ризику да се врате, а делимично економску 
рецесију средином 70-тих која је смањила реална примања имиграната изме-
ђу Аустралије и земље порекла. Међутим, нето губици нису толико велики 
колико се жели приказати: реемиграција је постала битан фактор, многи пов-
ратници промене мишљење после доласка у земљу порекла ако се фактори 
који су нагнали на миграцију нису променили. Истраживања су показала да 
младе мигрантске породице остају у Аустралији (Аppleyard, 1988). За мигран-
те чији матерњи језик није енглески, одлука да своју децу врате у земљу по-
рекла је везана за проблеме везане за учење енглеског језика у Аустралији. 

Интеграција имиграната у економију земље пријема доста зависи од 
њене имиграционе политике. Ако је политика дизајнирана тако да долазећу 
радну снагу одмах ангажује  на слободна места у посебним секторима тада је 
економска интеграција лака, тако да је и направљен први корак према социо-
културној адаптацији ових миграната. Ако пак имигранти покушавају да уђу 
у земљу коју карактерише економска стагнација и високе стопе незапосле-
ности, када имиграциона политика не прати стварно стање на тржишту радне 
снаге или када је имиграције просто ван контроле, економски улазак на тржи-
ште радне снаге ће бити више компликовано и биће праћено до одређене гра-
нице гостопримством аутохтоног становништва.  

Последице овог процеса ће представљати проблем са аспекта социо-
културне адаптације, с једне стране невољним прихватањем имиграната од 
стране аутохтоног становништва, а с друге стране проблемима имиграната да 
се суоче са својим економским очекивањима. Међутим, овакав исход није 
неизбежан, односно зависи од става владине политике према социо-културној 
адаптацији миграната.  Иако је врло важна лака економска интеграција за 
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социо-културну адаптацију, треба напоменути да владина политика може 
доста да олакша или отежа адаптацију. 

Eнтони Ричмонд (Richmond) види процес адаптације као мултидимен-
зионални процес односно интеракцију с економском и социјалном интеграци-
јом и идентификацијом са новом земљом. Искуство је показало да је лакша и 
шира адаптација ако је прихватљивост новог друштва већа, зависи од приме-
њене владине политике и од типа мигранта. Овде можемо истаћи да постоје 
неколико фактора који убрзавају процес адаптације и то су: прво, мотиви и 
намере за долазак, утицај миграција на покушаје учења језика у земљи при-
јема, тип социјалне мреже коју је мигрант развио и генерално посматрајући 
посвећеност земљи; друго, да ли је миграција добровољна или не је битна 
детерминанта адаптације; треће, ниво образовања је важан ради објашњења 
форме и ширине адаптације; коначно, старост при доласку је битан фактор, 
где је приметно да се деца миграната брже адаптирају (Stahl, 1988). 

Социо-културна адаптација деце миграната се валоризује преко два 
сета вредности и норми; културне норме и вредности које родитељи преносе 
на децу у кући и оне које садржи друштво са становишта дечије едукације. 
Искуство показује да је различита социјализација деце у зависности од ова 
два сета вредности утиче на будуће прилагођавање деце у друштво. Гохалп 
сматра да усвајањем политике интеркултурализма, едукативни пројект дизај-
ниран да се избегне сеграгација чувањем и развојем културног идентитета 
деце миграната, док се у исто време промотује интеграција у ново друштво 
постижу најбољи ефекти прилагођавања деце у нову средину (Stahl, 1988). 

Региналд Апплеyард сматра да се проблем социо-културне адаптације 
променио током времена са променом имигрантских таласа тако што се про-
менило: извор земаља порекла имиграната, имиграциона политика, услови у 
земљи пријема за развијање нових проблема адаптацији нових имиграната и 
састав и правци миграција који су повезани са фазама економске еволуције у 
земљама порекла и земљама пријема (Стахл, 1988). 

Процес модернизације и социјалне интеграције имиграната је комплек-
сно колико је и друштво укључено у међународно кретање људи. У току XIX 
и почетком XX века, таласи имиграције су се састојали од скоро неедукова-
них сељака који су улазили у земље у којима су доживљавали промене везане 
за рану фазу процеса урбанизације и индустријализације. Проблеме социо-
културне адаптације које су искусили ови мигранти се значајно разликује од 
оних који настају у ери авиона, радија, телефона, телевизије и компјутера.  

Данас је више него важно да се призна полиетничко и културно разли-
чит карактер земље порекла и земље пријема. Не постоји аустралијски начин 
живота (Australian way of Life) у који имигранти морају да се асимилују. 
Аустралија је етнички различита, културно плуралистичка и у њој егзисти-
рају различити стилови живота. Имиграција и етничко порекло нису једини 
извори културних разлика у модерним друштвима где је различитост, слобо-
да избора и толеранција алтернатива животном стилу која је институциона-
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лизована. Остали извори поткултурних разлика су пол, старост, сексуална 
оријентација, образовање, занимање, рурална/градска локација живота, рели-
гија и рекреација. Овде се мора додати, да и у овако хетерогеној популацији 
допринос дају нови имигранти са својом децом којом се повећава етничка 
различитост. 

Процес имигрантове адаптације је завистан од пре-миграционих усло-
ва, искуства у сељењу из једне земље у другу, карактеристика самог мигранта 
и услова у земљи пријема укључујући владину политику и економске факто-
ре. Остале детерминанте су: старост при доласку у земљу пријема, образова-
ње и квалификације имигранта, степен излагања масмедија укључујући етни-
чке новине, радио и телевизију, и социјална мрежа у земљи пријема. Процес 
адаптације је мултидимензионалан где се модернизација јавља услед инте-
ракције економске адаптације, социјалне интеграције, сатисфакције и степена 
идентификације у новој земљи. 

Међу најважнијим пре-миграционим факторима спадају мотиви и наме-
ре миграната. Мотиви могу бити стриктно економски или повезани са жељом 
за путовањима и авантурама. Мигрант, без обзира на пол, може кренути са 
намером да остане неколико месеци или највише годину или две. Овакве 
привремене миграције нису ограничене у земљама које подстичу гостујуће 
раднике.  

Ова карактеристика постоји и у земљама које подстичу стално насеље-
ње. Првобитна намера не мора увек да се испуни. Искуство је показало да 
највећи број ових миграната остаје у земљи јер су њихове првобитне намере 
промењене за стални останак. Наравно, првобитна намера свакако утиче на 
брзину учења језика земље пријема, развијања типа социјалне мреже, степена 
учествовања у формалним организацијама земље пријема и посвећености 
земљи укључујући ставове према држављанству и политичком ангажовању. 
А с друге стране је под утицајем политике земље пријема.  

Веома је важна разлика између добровољне и присилне миграције. 
Економске прилике у земљи порекла могу бити тако тешке да емиграција 
представља једини извор решења миграната. Већина економских миграција 
су добровољне, мотивисане мигрантовом жељом да побољша свој економски 
статус или перспективу своје деце. Насупрот томе, политичка нестабилност у 
земљи порекла доводи до присилне миграције, а самим тим и на социо-
културну адаптацију имиграната. Могућност за повратак је врло мала за ове 
мигранте све док не дође до политичке промене у земљи порекла. Политички 
преокрет често подразумева да је проживљена траума у процесу миграције. 
Адаптација је у прво време праћена благим неурозама, психоматским боле-
стима и понекад веома озбиљним стресним реакцијама. Највећа брига влада 
имиграционих земаља је окупљање породица и опстанак имиграната.    

Покровитељство миграција је још један од фактора који се узима у 
обзир. Независан, економски мотивисан мигрант може путовати сам или са 
породицом. Ако немају унапред договорену могућност запошљавања морају 
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се ослонити на своју иницијативност и изворе да би опстали. Други могу 
бити потпомогнути од стране државе или послодавца у првом периоду. Сле-
деће, мигрант може бити потпомогнут од породице или путем етничких орга-
низација током процеса прилагођавања. На дуги рок се предлаже веће учешће 
сектора волонтера који би подржавао потпуну модернизацију и социјалну 
интеграцију. 

Старост при доласку у земљу пријема је разумљиво веома важан фак-
тор у социо-културној адаптацији. У много случајева, као и са учењем стра-
ног језика, деца имају мање да науче и брже се прилагођавају новим услови-
ма. То је потпомогнуто укључивањем у формални школски систем имигра-
ционе земље. Омогућавањем другог страног језика или давање инструкција 
на матерњем језику, заједно са специјалном оријентацијом часова и мулти-
културним едукативним програмима су начини на које деца реагују и уче се о 
етничкој разлици у разреду. Овакви програми су често скупи и контраверзни. 
Циљеви мултикултурне едукације нису прецизно дефинисани и извори нису 
често довољни. 

За старије имигранте учење страног језика и остали процеси модерни-
зације могу представљати значајну препреку. Земља пријема често омогућава 
часове учења језика за мигранте које је спонзорисала држава или носиоца 
прихода у породици.  

Едукација је врло важна детерминанта социо-културне адаптације. 
Такође формалне едукативне институције у оквиру земаља пријема имају 
важну улогу у модернизацији деце и одраслих где масмедији имају снажни 
утицај. Новине, радио и телевизија су важни инструменти који олакшавају 
адаптацију имиграната. Помоћу њих имигранти су у контакту са социјалним 
и политичким развојем како у земљи порекла тако и у земљи пријема.  

Модерна сателитска комуникација омогућава гледање спортских дога-
ђаја који се одигравају на неколико хиљада километара удаљености. Језик 
није критеријум за уживање у свим облицима музике од рока до озбиљне 
музике. Исто може да се примени на све аспекте потрошачког понашања. 
Међународна трговина омогућује широку лепезу производа из свих земаља 
света. Отварање етничких ресторана даје већи подстицај за упознавање нових 
егзотичних јела са различитих континената.  

Нема сумње да се теме мењају из године у годину, али оно што је изве-
сно јесте да ће на дуги рок Аустралија бити мање мултикултурна, а више 
мешано културно друштво. Овај процес ће олакшати друга генерација мигра-
ната која ће практиковати мешане бракове. Имигранти имају право на разли-
читост (Right to be different), чиме би сачували своје културно наслеђе. 

Да би се описало, с психолошког становишта, кроз шта имигрант про-
лази при доласку у земљу пријема неопходно је упознавање са следећим 
фазама промена које објашњавају процес асимилације и то су: 1. сатисфакци-
ја, 2. идентификација и 3. акултурализација. Иницијални период прилагођа-
вања и смештаја кроз који пролази сваки имигрант назива се фазом сатисфак-
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ције. Када се, после одређеног времена, код имигранта развије осећај припа-
дања новој средини тада је дошло до идентификационог нивоа процеса аси-
милације. Када дође до промена у ставовима, веровањима и начину понаша-
ња тада је нови члан групе постигао ниво акултурализације.  

 
1. Сатисфакција 

При доласку у нову земљу, друштвено окружење имигрант може осети-
ти као сатисфакцију (задовољство) или незадовољство. Овај осећај знатно 
варира у првих неколико година останка и прелази из једног у друго осећање 
са променом времена. Најчешће се фаза незадовољства, ако је постојала, 
постепено губи са дужим временским интервалом останка. Искуство у прве 
две до три године живота у новом окружењу је значајно и одлучујуће.  

Долазак у земљу пријема доводи до два модела реакције и то су 
(Richardson, 1967): модел усхићења и модел депресије. Модел усхићења: у 
овој фази три су најчешћа фактора која проузрокују овај осећај и то су: Нови-
на ситуације у којој се налази имигрант; за обе стране, како имигранта тако и 
аутохтоног становништва, иницијална ситуација садржи елементе новине 
која помаже да се омогући велики број позитивних искустава. Статус придо-
шлице не одређује само начин одевања и говор, већ најчешће кроз начин саз-
навања информација у неформалног разговору са становништвом у свакодне-
вним ситуацијама. Друштвена слобода; у првих неколико месеци имигрант 
осећа друштвену слободу да експериментише моделе понашања који су типи-
чни или атипични у земљи порекла са онима који владају у земљи пријема. 
Чак и када не користи активно могућност друштвене слободе имигрант је 
свестан њених могућности. Самозадовољство; са самим долаком нестале су 
нервоза, нестрпљивост и радозналост јер је имигрант видео и осетио живот у 
новом окружењу које је управо онакво како је очекивао. Самозадовољство 
прати формула: Ја сам онде где хоћу да будем и стога ја морам бити задово-
љан.  

Модел депресије: Веома честа појава је незадовољство која се јавља 
након шест или седам месеци живота у новом окружењу. Ово се може објас-
ити У кривом фазе усхићења-депресије и постепеног опоравка. Полазећи од 
високе фазе ентузијазма имигранти постају више критични после неколико 
месеци останка, могућ је повратак док се ружичаста фаза поново не појави. 
Фактори су следећи: Културни шок; новина новог окружења утиче на схва-
ање имигранта о разлици двеју средина. Ново окружење не доноси само 
новину и веће интересовање већ и фундаменталну различитост и неразуме-
ање, а понекад делује и застрашујуће. Могуће је научити о новом друштву 
пре одласка преко књига, филмова, новина, часописа, личних контаката или 
других извора знања који се могу сматрати корисним, али то је различито 
сазнање. Треба разликовати учење из књига и учење на послу. Овај период 
указује имигранту да ће му предстојати дужи и можда напорнији пут до 
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остварења процеса асимилације, односно да нови живот живи у потпуном 
смислу те речи у новом окружењу. Носталгија; често је повезана с чињеицом 
да страни елементи предоминирају у односу на окружење из земље порекла. 
Могућност подсећања на лепе тренутке који су доживљени у земљи порекла 
утиче на могућу идеализацију таквог окружења. Реакција неприхватања; у 
неким друштвима предрасуде и дискриминација према имигрантима могу 
бити традиционални. Може се очекивати да, генерално, аутохтоно становиш-
тво прихвата имигранте, али за поједине случајеве имиграната она представ-
ља претњу за остваривањем њихових економских, социјалних, политичких 
или религиозних права. Под овим условима реакција неприхватања је логич-
на за неке имигранте. 

Постојање културног шока, у комбинацији са носталгијом и реакцијом 
неприхватања могу бити довољни да доведу до депресије, али се она не 
изражава у толиком облику ако није потпомогнута са незадовољством на 
послу, висином плате и смештајем који се налазе испод очекиваног нивоа у 
одређеном временском периоду.  

Првих неколико година су најчешће обележени великом енергијом и 
конструктивним решењима које имигрант не би исказивао у земљи порекла и 
више је него типична када се упореди са групом аутохтоног становништва. 
Ово се јавља као последица самодоказивања себи, брачном другу и деци због 
самог процеса мигрирања и као последица се јавља осећај неприпадности 
одређеној групи од које се не може добити емоционална и материјална подр-
шка. Из ових разлога имигрант је веома рањив и најчешће пуно ради да се не 
би осећао још горе. Постизање одређених циљева који су мотивисали еми-
грацију на првом месту, обезбеђење друштвено признатих позиција у оквиру 
друштвене структуре у новом друштву може захтевати одређено време, могу-
ће две, три или више година. До тог тренутка имигрант неће имати сигуран 
став да ли је задовољан са својим животом и да ли жели да се врати за стално 
у земљу порекла. То значи да ће се тек остварењем у смислу занимања, ста-
новања, социјализације и економских критеријума имигрант осећати сигурно 
и задовољно у оквиру новог друштва где је почео да осећа позитивну веза-
ност.  

 
2. Идентификација 

За одрасле који су задовољни и намеравају да остану за стално може да 
се деси да немају значајне психолошке промене које би утицале на њихове 
животе у новом друштву. Ови људи најчешће се изјашњавају да су задовољ-
ни и да се добро слажу с аутохтоним становништвом с којим су у контакту. 
Међутим, њихови блиски пријатељи су чешће из исте земље одакле су и они 
него неко из локалног становништва. Њихови корени остају у домовини иако 
нису строги. Они могу усвојити неке моделе понашања (пол, годиште и 
класна припадност) и активности које су им доступне од локалног становни-
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штва, али они остају странци, како за њих тако и за остале. Задовољство које 
се осећа у новом друштву нема утицаја на неку промену у имигрантовим осе-
ћањима припадања, она је важан допринос на основу кога се промена иден-
титета може градити. Са овог становишта постављају се два питања. Која је 
природа ових промена у групном идентитету и који фактори су повезани за 
ове промене, задовољство живота у новој групи? Идентификација са овог 
становишта има мотивациони аспект који укључује прихватање позитивног 
сета аспеката начина живота у земљи пријема. 

Имигрант који је задовољан новим друштвом, али који у исто време зна 
да су економски и емоционални извори везани за поновни одлазак у неку 
другу земљу или земљу порекла, мала је вероватноћа да ће се потпуно иден-
тификовати. Његова идентификација је такође мање вероватна ако су поро-
дичне везе или пословне обавезе везане за старо друштво и у случају где еко-
номска и емоционална веза не зависе у великој мери од новог друштва. Због 
велике зависности, он је више осетљив за изражавање одобравања или нео-
добравања од било које доминантне групе чији је он члан.  

 
3. Акултурализација 
Осећати се као типични члан аутохтоног становништва није исто као 

постати као они. Идентификација укључује субјективни осећај, док акултура-
лизација, када се деси, је објективна чињеница. Уопштено говорећи, схватање 
акултурализације се односи на прихватање, од стране чланова одређених 
група, схватања, веровања и начина понашања друге групе. Међутим, у прак-
си је веома корисно анализирати акултурализацију у оквиру три поткате-
горије које се зову: обавезна, корисна (она која доноси предност) и опциона. 
Опциона акултурализација по схватањима највише зависи од претходне иден-
тификације, док су остале две олакшане, али не зависе од фазе идентифика-
ције.  

Обавезна акултурализација: То је процес који највећим делом зависи 
од начина учења за задовољавање старих циљева и није типична за оне који 
остају у новом окружењу неколико дана. Реч је о томе да новопридошлица 
мора променити навике ако жели да се уклопи у ново друштво. (Нпр. купови-
на фрижидера, начин одевање и исхране, различити називи намерница у 
продавницама, итд.) Нема теоријског објашњења зашто овај процес захтева 
минимални ниво сатисфакције и идентификације као унапред постављену 
чињеницу. Требало би само рећи да је за оне имигранте који нису желели или 
нису могли да прихвате ове промене било много теже да постигну минимал-
ни ниво сатисфакције својим животом у новој средини и друштву. То је више 
него очито у случајевима када имигрант не може на адекватан начин да 
користи језик земље пријема.  

Корисна акултурализација (она која доноси предност): Постоје многе 
области друштвеног понашања у којима ће имигрант бити изложен притис-
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цима од чланова новог друштва и који ће утицати на његово понашање на 
неки начин. (нпр. у Аустралији се шефови ословљавају првим именом без 
нагласка на господине). Значајан број истраживања експерименталних група 
омогућују да се подржи хипотеза да је прихватање норми једне групе врло 
блиско повезано са степеном на који ће индивидуа прихватати своје чланство 
у одређеној групи. Приступ који је овде усвојен се тиче више процеса који 
одређује новопридошлицу који постаје више него важан члан аутохтоног 
становништва. Супротан процес у коме интеракција имигранта и аутохтоног 
становништва доводи до промена није овде обухваћено.   

Опциона акултурализација: Израз опциона је изабран да укаже на кла-
сни начин понашања, који се манифестује код већине аутохтоног становниш-
тва у земљи пријема, али се не захтева од имигранта да их примени и прих-
вати. Заправо, то је форма акултурализације која није доступна, одмах, за све 
имигранте зато што рано прихватање ових карактеристика може довести до 
одбацивања истих (нпр. бити као Аussie, користити акцент, идиоме и у већој 
ширини прихватити гестикулацију и начин држања) Друштвено кажњавање 
или награђивање може обесхрабрити имигрантово намерно имитирање и из-
ражавања начина понашања локалног становништва које  исказује врло брзо 
након доласка у нову средину. С друге стране, природни раст ове форме 
акултуралилзације је много олакшано када се минимални ниво идентифика-
ције постигне (истраживања су потврдила остваривање ове хипотезе на деци). 
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GENESIS OF AUSTRALIAN IMMIGRANT POLICY 
 

Australia is tipical country of immigration. Therefore, process of adoptation is great 
issue in australian society. When the immigrant arrives and stays in a new community, 
attention will be concentrated upon three aspects of change and their determinants. The first 
of these aspects concerns what happens to him during the initial period of readjustment and 
resettlement. When successful this period concludes with the immigratnt experiencing a 
general state of satisfaction with his new life. Given that he feels more satisfied than 
dissatisfied the foundation exists for the growth of a new sense of attachment or belonging 
to his adopted community. Where this new sense of attachment develops, if it does, the 
immigrant may be described as having reached the identification level of assimilation. 
When major changes in attitudes, beliefs and behaviours have actually occurred then the 
new group member may be described as having reached the acculturation level of assimi-
lation.  

Key words: immigration policy, society, integration, multiculturalism, assimilation 

 


