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equalitycampaign.org.auΤα μέλη της οικογένειάς μας, οι φίλοι, 
οι γείτονες και η κοινότητα μας, πρέπει 

όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για 
σεβασμό, αξιοπρέπεια και  ευτυχία  

στη ζωή τους.

Η επέκταση του πολιτικού γάμου σε 
όλους τους Αυστραλούς δεν ζημιώνει 

κανέναν και κάνει την κοινωνία μας μια 
πιο ευτυχισμένη, πιο δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς. Η ισότητα γάμου δεν 
είναι μια επιβολή της θρησκευτικής 

ελευθερίας. Πρόκειται για την επέκταση 
του δικαιώματος δυο αγαπημένων 
και αφοσιωμένων ανθρώπους να 

παντρευτούν ο ένας τον άλλο όσο 
αφορά τη νομοθεσία.

Ήρθε η ώρα για την ισότητα του γάμου. 
Ας διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Αυστραλοί 

έχουν δικαίωμα στην ευτυχία.

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε ισότητα 
γάμου.

Γιατί η ισότητα  
άμου έχει  
σημασία.

Κάθε Αυστραλός 
θα πρέπει να 

μπορεί για να 
παντρευτεί. Γίνετε μέλος τώρα
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3 λόγοι για να 
υποστηρίξετε 

την Ισότητα 
Γάμου

Πρόκειται για τη 
δικαιοσύνη

Αυτή είναι η χώρα των ίσων ευκαιριών. 
Η επέκταση του πολιτικού γάμου σε 
όλους τους Αυστραλούς διασφαλίζει 

ότι οι νόμοι μας αντανακλούν την 
κοινή μας αξία για δικαιοσύνη 

για όλους. Τα δικαιώματά μας ως 
οικογένειες μεταναστών έχουν 

προστατευθεί από την αυστραλιανή 
νομοθεσία. Προσφέρονται σε όλους 
μας οι ίδιες ευκαιρίες στη ζωή και 
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει το 

δικαίωμα να παντρευτείς το πρόσωπο 
που αγαπάς. 

Ο γάμος σημαίνει τη δέσμευση 
ανάμεσα σε δύο ανθρώπους 

που αγαπιούνται και θέλουν να 
οικοδομήσουν ένα ασφαλές μέλλον 
μαζί. Επιτρέποντας την ισότητα του 

γάμου ενισχύονται οι κοινότητές 
μας. Θα καλέσει τους αγαπημένους 

των μελών της οικογένειάς μας στην 
κοινότητά μας και θα τους δώσει την 
ευκαιρία να ανήκουν στην ευρύτερη 

οικογένεια μας.

Η ισότητα γάμου είναι για τους 
ανθρώπους, και όχι για την πολιτική. 

Είναι για τους ανθρώπους στην 
κοινότητά μας, είναι  για τα αδέλφια, 
τα ξαδέλφια, τους θείους, τις θείες, 

τους γιους και τις κόρες μας. Η 
ισότητα γάμου είναι για την γιαγιά 
που θέλει να δει τον εγγονό της 

παντρεμένο και τον πατέρα που θέλει 
να γιορτάσει τη δέσμευσή της κόρης 

του με το πρόσωπο που αγαπά.
Πρόκειται για 
την αγάπη και 
τη δέσμευση

Πρόκειται για 
πραγματικούς 

ανθρώπους


