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Σεβασμός των πρακτικών και των πεποιθήσεων
των ιθαγενών Αυστραλών
Οι διάφορες κοινότητες έχουν μερικές κοινές πεποιθήσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία «τυπική» τελετή
είδους τρισάγιου σε θάνατο ή σε κηδεία που τηρείται από όλους τους αυτόχθονες Αυστραλούς. Οι
πολιτισμικές πρακτικές ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων και μεμονωμένα άτομα
μπορεί επίσης να έχουν τις δικές τους προτιμήσεις.

Ταφή σε νεκροταφεία

Εθνικά πάρκα

Κοιμητήρια που διευθύνονται από Τοπικές
Δημαρχίες Γης Αυτοχθόνων (LALC)

Οι αυτόχθονες Αυστραλοί μπορούν να ταφούν στα
εθνικά πάρκα ανάλογα με τις κατευθυντήριες
γραμμές διαχείρισης του συγκεκριμένου πάρκου.

Ορισμένες Τοπικές Δημαρχίες Γης Αυτοχθόνων
λειτουργούν νεκροταφεία και είναι σε ιδανική θέση
για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτιστικές επιθυμίες
του αποβιώσαντος ατόμου είναι κατανοητές.
Οι Τοπικές Δημαρχίες Γης Αυτοχθόνων μπορούν
επίσης να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για
άλλους φορείς λειτουργίας νεκροταφείων σχετικά
με συγκεκριμένες πολιτιστικές πρακτικές και
πεποιθήσεις τοπικών κοινοτήτων Αυτοχθόνων.

Δημόσια νεκροταφεία
Οι φορείς λειτουργίας νεκροταφείων θα πρέπει να
μάθουν εάν ισχύουν οποιεσδήποτε σχετικές
πολιτιστικές ή θρησκευτικές πρακτικές όταν
προσφέρονται υπηρεσίες για αποθανόντα ιθαγενή
άτομα.

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Περιβάλλοντος και
Κληρονομιάς για να συζητήσετε αυτή την επιλογή.

Γη τίτλου αυτοχθόνων
Όταν έχει αναγνωριστεί τίτλος αυτοχθόνων σε μια
περιοχή, οι κάτοχοι αυτοχθόνων τίτλων μπορεί να
έχουν δικαιώματα για την εκτέλεση παραδοσιακών
τελετών στη γη, συμπεριλαμβανομένων των
ταφών.
Μια συμφωνία χρήσης γης αυτοχθόνων μπορεί να
γίνει ακόμη και αν ο τίτλος αυτοχθόνων δεν έχει
ακόμα διευθετηθεί και μπορεί να προβλέπει ταφές
ατόμων Αυτοχθόνων φυλών.

Ιδιωτική γη

Για παράδειγμα, μια κοινή πολιτιστική πρακτική και
πίστη για πολλούς Αυτόχθονες περιλαμβάνει την
επιστροφή του σώματος στη γη με:

Τα άτομα μπορούν να ταφούν σε ιδιωτικά εδάφη
που υπόκεινται σε απαιτήσεις δημόσιας υγείας και
έκδοση άδειας από την τοπική αυτοδιοίκηση.

• σε διαρκή ταφή
• ταφή σε επαρκές βάθος.

Χώροι ποριστικής κληρονομιάς
Αυτοχθόνων

Η αποτέφρωση γίνεται σταδιακά αποδεκτή,
ανάλογα με την ατομική προτίμηση.

Το Γραφείο Περιβάλλοντος και Κληρονομιάς
διατηρεί το Μητρώο Χώρων Αυτοχθόνων.

Ταφή στην εξοχή

Το μητρώο χρησιμοποιείται για την προστασία των
τόπων πολιτισμικής κληρονομιάς των Αυτοχθόνων,
συμπεριλαμβανομένων πρώην αποστολών,
διατηρούμενων νεκροταφείων και μοναχικών
τάφων των Αυτοχθόνων.

Πολλοί αυτόχθονες Αυστραλοί προτιμούν την
επιστροφή του θανόντος στη εξοχή.
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Περισσότερες πληροφορίες
Η Cemeteries & Crematoria NSW είναι ένα θεσμικό όργανο που δημιουργήθηκε βάσει του νόμου Cemeteries
and Crematoria Act 2013, παρέχοντας μια στρατηγική και συντονισμένη προσέγγιση για τους φορείς
λειτουργίας που παρέχουν υπηρεσίες ενταφιασμού στη ΝΝΟ.
Για γενικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
Email: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au
© State of New South Wales through Department of Industry 2018. The information contained in this publication is based on knowledge and understanding at the time of
writing (December 2018). However, because of advances in knowledge, users are reminded of the need to ensure that the information upon which they rely is up to date and
to check the currency of the information with the appropriate officer of the Department of Industry or the user’s independent adviser.
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