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Việc tất cả công dân Úc được kết hôn 
sẽ làm cho xã hội của chúng ta được 
hạnh phúc hơn, bình đẳng hơn và có 
tinh thần đoàn kết hơn. Sự bình đẳng 
trong hôn nhân không phải là việc đi 
ngược lại tự do tín ngưỡng hay tôn 
giáo. Đây đơn thuần chỉ là cho hai 

người yêu nhau được quyền kết hôn 
và được công nhận trước pháp luật.

Thời điểm tốt nhất cho Hôn Nhân Bình 
Đẳng là ngay bây giờ. Chúng ta hãy 

cùng nhau góp sức để đảm bảo rằng 
bất kì công dân Úc nào cũng có được 

cái quyền để mưu cầu hạnh phúc. 

Cùng với nhau, chúng ta có thể đạt 
đến sự bình đẳng trong hôn nhân. 

Những người thân trong gia đình, 
bạn bè, hàng xóm hay cộng đồng của 

chúng ta đều đáng được hưởng sự 
tôn trọng, phẩm giá và hạnh phúc như 

nhau trong cuộc đời họ.
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Vì sao  
Hôn Nhân Bình 
Đẳng là quan 

trọng?
Mọi công dân 

Úc đều nên 
được quyền  

kết hôn
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Hôn nhân là một cam kết của hai người 
yêu nhau và muốn cùng nhau xây dựng 

một tương lai bền vững. Chấp thuận 
hôn nhân bình đẳng sẽ làm cho cộng 
đồng của chúng ta lớn mạnh thêm. 
Việc này sẽ tạo cơ hội để gia đình 

và bạn bè của chúng ta có thể mang 
những người họ yêu thương vào cuộc 

sống của chúng ta và giúp nó trở thành 
một đại gia đình.

Hôn Nhân Bình Đẳng là chuyện giữa 
người và người, không phải chính trị. 
Đây là chuyện của tất cả mọi người 

trong cộng đồng của chúng ta, họ là 
anh, chị, cô, dì, con trai và con gái của 

chúng ta. 

Đây là chuyện về một người  
bà mong muốn cháu trai của mình 
được kết hôn và cũng là chuyện về 
một người cha ao ước thấy được con 

gái của mình hạnh phúc bên người cô 
ấy thật sự yêu thương.

3 lý do để 
Ủng Hộ Hôn 

Nhân Bình 
Đẳng:

Đây là sự 
công bằng

Úc là một quốc gia của sự công bằng. 
Quyền kết hôn cho mọi công dân Úc 
sẽ đảm bảo rằng luật pháp Úc phản 

ảnh được giá trị công bằng trong mỗi 
người. Quyền lợi của những gia đình 
di trú như chúng ta đã và đang được 
pháp luật Úc bảo vệ. Chúng ta được 
hưởng những cơ hội như nhau trong 

cuộc sống tại Úc và đây cũng nên bao 
gồm cả quyền được kết hôn với người 

mình yêu.

Đây chính là 
tình yêu và sự 

cam kết

Đây là giữa 
người với 

người


