
Giờ đây, chúng ta sắp đạt được mục tiêu về bình 
đẳng hôn nhân hơn bất kỳ thời điểm nào khác 
trong lịch sử Úc. Và chúng ta đã đi quá xa để 
dừng lại vào lúc này! 

Để mọi người dân Úc được bình đẳng như nhau, 
hơn bao giờ hết chúng ta sẽ phải nói chuyện với 
nhiều người hơn bằng nhiều cách khác nhau hơn. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các cuộc đối thoại 
về các trải nghiệm sống thực có hiệu quả vô 
cùng. Chúng chính là điều có thể làm thay đổi 
tâm tư con người. 

Hơn nữa, những người quý vị quen biết – dù là 
bạn bè hay thân nhân, đồng nghiệp, những người 
gặp tại nhà thờ, câu lạc bộ thể thao địa phương 
– sẽ dễ cảm thấy xiêu lòng nhiều hơn khi nói 
chuyện riêng với quý vị so với bất kỳ mục quảng 
cáo hoặc lời nhắn nhủ nào của một người thứ ba. 
Điều này cũng thế đối với đại diện dân cử của 
quý vị: Gặp một cử tri địa phương có quan tâm 
về vấn đề này sẽ có tác động mạnh hơn. Nói 
chuyện với những con người thật sẽ giúp họ trở 
thành người ủng hộ và người bênh vực cho bình 
đẳng bình quyền.

Đó là lý do tại sao ngay bây giờ, hàng ngàn 
người ủng hộ bình đẳng hôn nhân hiện đang 
bắt đầu chuyện trò với nhau về vấn đề này 
trên khắp nước Úc. Một số người mà chúng 
ta nói chuyện với họ vốn đã ủng hộ vấn đề này. 
Những người khác thì có lẽ chưa nghĩ gì nhiều về 
vấn đề này hoặc còn phân vân chưa biết ngả theo 
hướng nào.

NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI QUÝ VỊ QUEN BIẾT 
VỀ BÌNH ĐẲNG HÔN NHÂN

TẬP HƯỚNG DẪN
KHỞI ĐẦU

CÂU CHUYỆN

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có một số ít 
người dân Úc kiên quyết phản đối bình đẳng 
hôn nhân. Thực ra, bình đẳng hôn nhân là điều 
mà hai phần ba dân số ủng hộ!

Nhưng có rất nhiều người ‘phần nào’ ủng hộ 
bình đẳng hôn nhân mà vẫn có nhiều câu hỏi. 
Theo bằng chứng ở nước ngoài, chúng ta biết 
rằng bằng cách lắng nghe, chia sẻ trải nghiệm 
của chúng ta và làm việc này qua buổi trò chuyện 
hơn là một cuộc tranh luận gay gắt, chúng ta dễ 
có thể thuyết phục được nhiều người theo chúng 
ta nhất. Và với điều đó, chúng ta có thể thuyết 
phục các Dân biểu đừng trì hoãn vấn đề bình 
đẳng thêm chút nào nữa.

Tất nhiên những cuộc trò chuyện riêng này đôi 
khi có thể gay go. Nhưng chúng cũng có thể vô 
cùng tôn trọng, hữu ích và thậm chí còn thú vị. 
Khi tạo ra một không gian thoáng để mọi người 
suy nghĩ về điều này, đặt câu hỏi và chia sẻ mối 
quan tâm của họ, thì có nghĩa là chúng ta đang 
vận động theo đúng các giá trị của chúng ta – kể 
cả sự tôn trọng, phẩm giá và yêu thương. Và điều 
đó có nghĩa là chúng ta làm cho cuộc hành trình 
này trở nên tích cực và đoàn kết hơn, thay vì chia 
rẽ và khó khăn. 

Mục đích của thông tin dưới dây là để giúp quý 
vị, nhưng đây chỉ là những hướng dẫn gợi ý 
mà thôi. Muốn biết thêm, xin quý vị đọc Những 
Câu hỏi Thông thường (FAQ) trên trang mạng của 
chúng tôi: equalitycampaign.org.au/faq
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Mối quan ngại Câu trả lời
Những câu 
hỏi quý vị có 

thể hỏi

Điều này trái với 
tín ngưỡng của 
tôi/các nhà thờ 

không nên bị ép 
buộc làm lễ hôn 
phối cho các cặp 
đồng tính nam 

và đồng tính nữ.

Hôn phối dân sự khác và dị biệt hẳn với hôn phối tôn giáo. Hãy 
yên tâm rằng không có nhóm tôn giáo nào sẽ bị buộc phải làm 
lễ hôn phối cho một cặp đồng tính nam và đồng tính nữ trái 
với tín ngưỡng của họ (cũng giống như một số tôn giáo không 
muốn làm lễ kết hôn cho những người đã ly dị).

Bình đẳng hôn nhân sẽ không tước đoạt bất kỳ điều gì về quyền 
tự do tôn giáo của những người chống đối nó, nhưng bình đẳng 
hôn nhân sẽ phục hồi và tôn trọng quyền tự do tôn giáo cho 
những người ủng hộ nó.

Hơn 100 Mục sư Tin lành có tiếng, kể cả một số giám mục Anh 
giáo, đã lên tiếng công khai hỗ trợ bình đẳng hôn nhân. Và kết 
quả nghiên cứu cho thấy đa số người Úc có đạo đều ủng hộ 
bình đẳng hôn nhân. 

Những gì tín ngưỡng 
của tôi dạy tôi là 
Thượng đế là tình 
thương. Có phải đó 
cũng là niềm tin của 
ông/bà hay không?

Tôi chỉ phân vân 
về những gì

có thể xảy ra

Điều này thực sự chỉ là việc liệu tất cả người Úc nên có quyền 
kết hôn với người họ yêu thương — tu chính Luật Hôn nhân sẽ 
không hoặc không thể thay đổi bất kỳ điều gì khác.

Và giờ đây chúng ta có thể nhìn vào 21 quốc gia khác đã có 
quyền bình đẳng hôn nhân: kể cả Anh Quốc, Tân Tây Lan, Ái Nhĩ 
Lan và Mỹ. Trời vẫn chưa sập!

Nhưng điều này đã làm cho nhiều người rất hạnh phúc. Kể cả 
người cha giờ đây có thể cùng đứa con gái đồng tính của mình 
bước trên chánh điện nhà thờ. Và người bà có thể cùng đứa 
cháu trai đồng tính của mình khiêu vũ trong lễ cưới của nó.

Ông/bà nghĩ rằng cuộc 
sống của mình sẽ khác 
đi như thế nào khi tất 
cả các cặp yêu thương, 
cam kết với nhau có 
thể cưới nhau?

Ông/bà có nghĩ rằng 
có phải là điều tốt hay 
không khi người Úc có 
thể ca ngợi tình yêu và 
lòng cam kết của tất 
cả những người bạn 
của chúng ta một cách 
bình đẳng? 

equalitycampaign.org.au /AMEqualityAuthorised by A. Greenwich 6 Macquarie Street Sydney NSW 2000 for the Equality Campaign.



Mối quan ngại Câu trả lời
Những câu 
hỏi quý vị có 

thể hỏi

Nếu điều này 
quan trọng như 

thế, tại sao
không tổ chức 
cuộc trưng cầu 

dân ý?

Cuộc trưng cầu dân ý này tốn đến 175 triệu đô-la. Các chính trị 
gia thậm chí sẽ không đồng ý cho kết quả có tính cách ràng 
buộc. Bây giờ chúng ta chỉ việc yêu cầu họ làm phận sự của họ, 
và tổ chức cuộc bỏ phiếu tự do trong Quốc hội.

Ngoài ra, hãy tưởng tượng mình là một đứa trẻ LGBTI (đồng tính) 
lớn lên trong một thị trấn nhỏ, và trong nhiều tháng trời phải 
xem những mục quảng cáo chống lại quyền của mình được 
bình đẳng, yêu thương và hạnh phúc. Hoặc tưởng tượng mình 
là con của một cặp đồng tính và trong nhiều tháng trời phải xem 
những mục quảng cáo chi trả bằng tiền thuế của dân bảo rằng 
gia đình của mình sai trái. Có rất nhiều chuyên gia y tế tâm thần 
yêu cầu chính phủ không nên tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. 

Ông/bà có nghĩ rằng 
các chính trị gia nên có 
cơ hội bỏ phiếu theo 
lương tâm của họ về 
điều này, và chúng 
ta có thể làm xong 
chuyện này vào ngày 
mai không?

Không phải trẻ 
em sẽ có lợi nhất 
khi có cả mẹ lẫn 

cha hay sao?

Các công trình nghiên cứu trong nhiều thập kỷ xác nhận rằng 
trẻ em sẽ có lợi nhất trong một gia đình có cha mẹ yêu thương 
các em bất kể các cha mẹ này là dị tính hoặc đồng tính. Và trong 
nhiều năm qua, tại Úc những người đồng tính nữ và đồng tính 
nam đã nuôi dạy con cái thành công, kể cả con nuôi. Bình đẳng 
hôn nhân sẽ không thay đổi điều này, nhưng sẽ cho tất cả các 
gia đình cảm giác an toàn và được gần gũi hơn.   

Liệu xem có công bằng 
không khi không cho 
con cái của các cặp 
đồng tính được hưởng 
cảm giác an toàn do 
hôn nhân mang lại? 

Tại sao phải là 
hôn nhân?

Hôn phối dân sự 
không đủ hay 

sao?

Hôn nhân là điều quan trọng đối với xã hội Úc và nó cũng quan 
trọng đối với nhiều cặp, bất luận giới tính.

Điều tuyệt vời là chúng ta đã có hôn phối dân sự và cải cách 
pháp luật đồng tính. Tuy nhiên chúng vẫn chưa đạt được mức 
bình đẳng bình quyền trọn vẹn theo Hiến pháp. Chỉ có hôn 
nhân mới có thể đạt được điều đó.

Nhiều bậc cha mẹ và ông bà nhận biết rằng họ có thể có con 
hoặc cháu đồng tính bây giờ hoặc trong tương lai. Không ai lại 
muốn con mình không được hưởng điều tốt nhất. Tất cả chúng 
ta đều muốn con cái mình có thể lớn lên với cùng những niềm 
khát vọng và cơ hội được thương yêu và hạnh phúc.

Tại sao ông/bà lập gia 
đình/tại sao ông/bà 
muốn lập gia đình?

Hôn nhân có quan 
trọng đối với ông/bà 
hay không?

Ông/bà có thể nhận 
thấy rằng điều đó cũng 
có thể quan trọng đối 
với các cặp khác hay 
không, bất kể giới tính?

Nhưng có phải 
điều này có 
nghĩa là các 

trường học sẽ 
phải giảng dạy 

các chương trình 
mà tôi không 

ủng hộ hay 
không?

Chính phủ Tiểu bang và trường học địa phương của quý vị 
quyết định về những gì được giảng dạy trong lớp học, và cập 
nhật Luật Hôn nhân sẽ không thay đổi điều đó.

Đây chỉ là về việc liệu hai cá nhân nên được phép kết hôn. Cuối 
cùng, chúng ta muốn thấy pháp luật của chúng ta được cập 
nhật để dạy cho con em mình các giá trị mà người Úc chúng ta 
tự hào nhất – tức là tất cả mọi người phải được đối xử bình đẳng 
bình quyền. 

Cha mẹ là những 
người hun đúc những 
giá trị và niềm tin của 
con cái – ông/bà có 
nghĩ rằng cho phép 
các cặp đồng tính 
được quyền kết hôn 
sẽ thay đổ điều đó 
không?

Ông/bà muốn dạy trẻ 
em những gì về những 
người đồng tính nữ và 
đồng tính nam?

Câu hỏi Cơ sở hợp lý

Giới thiệu
vấn đề

Ông/bà cảm thấy như thế 
nào về bình đẳng hôn 
nhân?

(Lưu ý: Họ có thể không 
hiểu cụm từ đó – nếu vậy, 
có lẽ quý vị nên giải thích 
rằng một số người mô 
tả việc này là ‘hôn nhân 
đồng tính’.)

Hãy bắt đầu bằng câu hỏi tổng quát – quý vị sẽ không bao 
giờ tìm hiểu được người khác nghĩ gì trừ khi họ có cơ hội nói 
cho quý vị nghe trước! Và hãy nhớ rằng có thể đây là lần đầu 
tiên họ thực sự suy nghĩ về vấn đề này, vì vậy, hãy để cho họ 
có thời gian và không gian suy nghĩ cặn kẽ trước khi quý vị 
bắt đầu thảo luận sâu hơn.

Nếu họ ủng 
hộ mạnh mẽ

Tôi cũng vậy!

Tại sao ông/bà ủng hộ?

Cá nhân tôi ủng hộ mạnh 
mẽ điều này vì...

Điều này giúp họ có cơ hội để thực sự suy nghĩ về lý do tại 
sao vấn đề này lại quan trọng với họ – điều này có nghĩa là 
họ sẽ dễ hiểu rõ lý do tại sao họ ủng hộ điều này – và quý vị 
có cơ hội chia sẻ lý do tại sao vấn đề này cũng quan trọng đối 
với quý vị.

Nó cũng có thể mở đường cho quý vị đề nghị họ cùng với 
quý vị đi gặp Dân biểu địa phương, nói chuyện với nhà thờ 
địa phương của quý vị, v.v. và v.v!.

Nếu họ
dường như 

còn phân vân

Có vẻ như ông/bà chưa 
chắn chắn 100% về điều 
này, nhưng ông/bà có 
thấy một số lý do chính 
đáng để ủng hộ bình 
đẳng hôn nhân.

Những suy nghĩ nào khiến 
ông/bà nghiêng dần về 
hướng ủng hộ bình đẳng 
hôn nhân?

Đối với tôi, điều đó có 
nghĩa là...

Có những người vốn ủng hộ bình đẳng nhưng vẫn còn phân 
vân về hôn nhân. Lý do có lẽ là khi họ lớn lên, xung quanh 
không có bất kỳ người đồng tính công khai nào hoặc trong 
một môi trường mà điều này bị phê phán. Nhiều người đã đi 
được một chặng đường dài nhưng cần có cơ hội để thảo luận 
về các thắc mắc của họ để đi nốt những bước cuối cùng tiến 
tới việc ủng hộ bình đẳng hôn nhân.

Quý vị có thể giúp một phần bằng cách đổi điều này từ một 
‘vấn đề’ trong tâm trí họ thành chuyện của một người mà 
họ quan tâm. Vì vậy, hãy lắng nghe, nhưng cũng chia sẻ một 
cách tôn trọng lý do tại sao chuyện này quan trọng với quý vị.

Nếu có vẻ như họ 
có khá nhiều lý 
do để phản đối 
bình đẳng hôn 

nhân

Dường như điều này có 
thể là câu hỏi khó khăn 
đối với ông/bà. Ông/bà có 
muốn nói chuyện thêm 
với tôi về điều đó không?

Điều gì làm vấn đề này 
khó khăn?

Nếu đây là điều khó khăn với họ, họ có thể cần thời gian để 
nói về các thắc mắc của họ.

Nếu họ không phải vật lộn với vấn đề này thì có lẽ họ đã đi 
đến kết luận. Đừng xem đó là chuyện xúc phạm cá nhân quý 
vị. Quý vị có thể cảm thấy khó chịu khi những người quý vị 
quen biết không có cùng quan điểm hoặc không chia sẻ 
các giá trị của quý vị. Nhưng tựu trung điều này chỉ có nghĩa 
là hiện giờ họ là người không thể cùng với quý vị đi những 
bước cuối cùng trên vấn đề này.

Đừng quên cảm 
ơn họ đã trò 
chuyện với 

quý vị

Cảm ơn ông/bà đã nói 
chuyện với tôi về điều này 
hôm nay. Và tôi luôn sẵn 
sàng nếu ông/bà muốn 
nói chuyện thêm về điều 
này.

Nếu họ không chắc chắn 100% ngay bây giờ hoặc cần thêm 
thời gian để suy nghĩ, quý vị hãy cho họ biết rằng quý vị sẵn 
lòng trò chuyện thêm trong tương lai.
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