Âu Cơ
và
Lạc Long Quân
thời nay
Một buổi cuối tuần đẹp trời, tôi
đang rảo bước dạo chợ Tây, bổng
dưng nghe tiếng một bà mẹ Việt
mắng nhiếc con trai:
- Mày mà cà chớn quá, tao đưa
mày qua ở với thằng cha của mày!
Để coi nó lo gì được cho mày!
Bài giảng thuyết của bà chắc đã
bắt đầu trước đó đã lâu, và bà vẫn
tiếp tục thao thao khi người viết
rời khỏi.
Người viết tự hỏi, không biết có
bao nhiêu phần trăm gia đình
người Việt tại Victoria đổ vỡ; và
trong số họ, có bao nhiêu người
có thể vượt qua những hiềm khích
cá nhân để tiếp tục cùng nhau làm
cha mẹ của con mình một cách
tích cực?
Người Việt chúng ta ai cũng biết
truyền thuyết “Lạc Long Quân
và Âu Cơ”: khi hai vị quyết định
chia tay thì tiên dẫn 50 con lên
núi, rồng đưa 50 con xuống biển.
Khi chia tay, Lạc Long Quân có
hứa hẹn rằng nếu gặp nguy hiểm
thì báo cho nhau biết, cứu giúp
lẫn nhau, đừng có quên. Không
biết truyền thuyết ấy ăn sâu vào
nếp nghĩ của người Việt như thế
nào, nhưng khi “chia con”, việc
“đoạn tuyệt” lại khá phổ biến khi
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họ phải rơi vào cảnh đổ vỡ.
Tại Úc, từ năm 1975 đã có sự cải
tổ lớn về chính sách xã hội: Đạo
Luật Gia Đình bắt đầu cho phép
các cặp vợ chồng được phép li dị
mà không cần biết ai lỗi ai phải
gì cả. Thay đổi lớn này nhằm
giúp tránh việc người “có lỗi” bị
trừng phạt về tài chính cũng như
sự lên án của xã hội, và để nhấn
mạnh tầm quan trọng của vai trò
làm cha mẹ hơn là “mặt mũi” của
thông gia.
Dân Ốc Mít, dù ở Úc đã lâu
nhưng nhiều người vẫn giữ nếp
cũ – sau khi chia tay thì là đoạn
tuyệt, là chì chiết, là “trong hai
chọn một”. Các bà mẹ thường là
người nuôi dưỡng con cái, và họ
thường lo cho con cái của mình
“tới nơi tới chốn”: ăn uống đầy
đủ, học tư, học thêm, thêm bơi,
thêm đàn, ...
Đầy đủ là thế. Ai cũng thấy được.
Nhưng về mặt phát triển tâm sinh
lý và xã hội? Câu trả lời cũng sẽ
là tốt đẹp, nhưng các ví dụ đưa
ra vẫn chỉ là những thứ vật chất
và thực tiễn, chứng minh cho cái
“đầy đủ” vừa kể.
Đó là chưa hỏi đến cái QUYỀN
làm con của trẻ. Sốc? Hỏi sốc hay

sốc vì hỏi? Cả hai! Vì người Việt
chúng ta chỉ biết có “công ơn cha
mẹ” và “BỔN PHẬN của con
cái”. Quyền ư? Chỉ có quyền làm
cha, quyền làm mẹ, còn thêm nữa
là “quyền huynh thế phụ”.
Mới! Nhưng xin thưa, luật thành
văn về quyền làm con của trẻ
cũng rất mới đây thôi, và vẫn
chưa muộn để các bậc làm cha
mẹ chúng ta học hỏi và tuân thủ.
Đạo Luật Gia Đình 2006 về việc
chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ
(s60B(2)) có những nguyên lý
chính như:
))Trẻ có quyền được biết và
được chăm sóc bởi cả hai
bậc cha mẹ;
))Trẻ có quyền dành thời gian
và liên lạc thường xuyên với
cả hai bậc cha mẹ và ông bà
cùng thân nhân của cả đôi
bên;
))Cha mẹ có bổn phận và
trách nhiệm chung và đều
đối với con cái;
))Cha mẹ nên đồng ý với nhau
về việc dạy dỗ con cái trong
tương lai; và
))Trẻ có quyền hưởng thụ nền
văn hóa của chúng, bao gồm
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cả quyền cộng hưởng nền
văn hóa ấy với những người
có cùng văn hóa với mình
(quyền này thường được
nhấn mạnh trong những
trường hợp hôn nhân dị
chủng)
Các bậc làm cha mẹ sau khi li
dị nên hiểu rằng quan hệ “mặn
nồng” dù đã dứt, họ vẫn sẽ mãi
còn mối quan hệ “cha mẹ” cho
đến hết cuộc đời. Và khi cần phải
“làm việc” với “đối phương” về
việc nuôi dạy con, phụ huynh cần
phải dẹp bỏ cái tôi của mình, chỉ
nên nói chuyện với danh nghĩa
“Má con Lan”, “Ba cu Tí” và chỉ
nói về con cái chứ không nên hỏi
han việc của nhau.
Kể từ 01 tháng Bảy năm 2008, ai
muốn đệ đơn ra Tòa Án Gia Đình
để xin một án lệnh về quyền nuôi

dưỡng con cái đều phải trình Tòa
bằng chứng là mình đã thử hoặc
đã dự Chương Trình Giúp Giải
Quyết Xung Đột Gia Đình (Family
Dispute Resolution) nhưng không
thể đi đến thỏa thuận được.

Line) số 1800 050 321 từ 8g
sáng tới 8g tối từ thứ Hai đến
thứ Sáu và từ 10g sáng tới 4g
chiều thứ Bảy (trừ ngày lễ)
hoặc ghé vào trang mạng www.
familyrelationships.gov.au

Chính Phủ Úc có trợ cấp cho một
số tổ chức phục vụ cộng đồng trong
Chương Trình Dịch Vụ Quan Hệ
Gia Ðình (Family Relationship
Services Program) để cung
cấp Dịch Vụ Tư Vấn Quan Hệ
Gia Ðình (Family Relationship
Counselling Services), Dịch vụ
Giải Quyết Giải Quyết Bất Đồng
Trong Gia Đình, ...

Trong năm 2012, anh Lưu Ngọc
Huy là một trong hai người Úc gốc
Việt đầu tiên hoàn tất văn bằng
Vocational Graduate Diploma
of Family Dispute Resolution.
Thời gian dự lớp do Hội Phụ Nữ
Việt Úc đài thọ, học phí do Bộ
Chưởng Lý (Attorney-General’s
Department) Liên Bang trang
trải qua chương trình học bổng
nhằm giúp đáp ứng nhu cầu sử
dụng dịch vụ giải quyết xung đột
gia đình của các cộng đồng sắc
tộc.

Muốn biết thêm chi tiết về các
Trung Tâm Quan Hệ Gia
Đình (ở khắp mọi nơi trên toàn
quốc), xin gọi Ðường Dây
Tư Vấn Quan Hệ Gia Ðình
(Family Relationship Advice

Lưu Ngọc Huy

Myõ AN
Baùn Sæ Leû, Cho thueâ & Nhaän may

- AÙo cöôùi, AÙo daï hoäi, AÙo phuï daâu & Flower Girl
- Ñoà Vest chuù reå, phuï reå

Ñaëc bieät cho thueâ:

AÙo daøi, aùo khoaùc, khaên ñoùng, lö höông, maâm quaû...
Vaø taát caû ñoà duøng caàn thieát cho ñaùm cöôùi, ñaùm hoûi...
Ñaëc saéc nhaát: Trang Ñieåm, laøm toùc Coâ Daâu, Phuï Daâu.
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