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THIÊNG LIÊNG

— 2021 GEORGIA SENATE RUNOFF ELECTIONS —
Trong những năm gần đây, Giáo hòang Francis đã đưa ra
những huấn dụ rõ ràng về các phương cách khi chúng ta được kêu
gọi bênh vực, tuyên dương và bảo vệ tính thiêng liêng của sự
sống. Trong những bài viết và nói, Giáo hoàng Francis phát biểu rõ
ràng: bỏ thai không phải là vấn đề quan trọng duy nhất.
Đức tin không nằm gọn ghẽ
theo các đảng phái chính trị.
Tuy thế, chúng ta được kêu
gọi tham gia vào chính trị. Đây
là điều không dễ. Nó đòi hỏi
chúng ta phải có hiểu biết,
phát triển lương tâm, kết nối
với những người có cùng chí
hướng, và lắng nghe những ai
suy nghĩ khác với chúng ta.

Cũng thiêng liêng không kém là…
Những cá nhân và gia đình ở bên lề của nền kinh tế.
LOEFFLER

Tìm cách gia tăng tài trợ cho các
chương trình gia cư và dinh
dưỡng, và các hỗ trợ kinh tế
khác, và ngăn cản các sinh hoạt
tài chính săn mồi.

WARNOCK

của một con người có thể bị thiệt hại, mà sự sống con
PERDUE

OSSOF

LOEFFLER

Tìm cách hủy bỏ quyết định
Roe v. Wade của Tối cao Pháp
viện.
Ủng hộ việc chăm sóc sức
khỏe và dinh dưỡng cho phụ
nữ mang thai. Giải quyết vấn
đề tử vong khi sinh nở, nhất là
với phụ nữ Da đen.

WARNOCK

PERDUE

OSSOF

LOEFFLER

WARNOCK

PERDUE

OSSOF

Sẽ gia tăng cơ hội tiếp cận với hệ
thống chăm sóc sức khỏe, chống
lại những cắt giảm chương trình
Medicare & Medicaid, và hỗ trợ
những người khuyết tật.

Ủng hộ các gia đình; Bênh vực
những nạn nhân của bạo hành
trong gia đình và tấn công tình
dục và các bộ lạc người Mỹ bản
địa; chống lại nạn kỳ thị chủng
tộc, nạn bài ngoại và chủ
trương phân biệt đối với cộng
đồng LGBTQ+ và những người
khuyết tật; chống lại án tử hình.

liêng không kém là cuộc sống của những người nghèo
khó, những người đã sinh ra, những người khốn cùng,

LOEFFLER

WARNOCK

PERDUE

OSSOF

những người bệnh tật dễ bị tổn thương và những người
già rơi vào cảnh an tử che đậy (bị bỏ mặc cho chết), nạn
nhân của sự buôn người, những hình thức nô lệ mới và
mọi cách chối bỏ. Chúng ta không thể giương cao một lý

Những nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ kinh tế

tưởng của tính thiêng liêng nếu ngoảnh mặt với sự bất
công xã hội trong một thế giới, mà ở một tầm mức nào đó,

Duy trì Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân
của Nạn Buôn người; ủng hộ tăng
mức lương tối thiểu và quyền tổ
chức nghiệp đoàn của công nhân.

LOEFFLER

WARNOCK

tiêu xài tiền thả ga và chỉ sống cho những sản phẩm tiêu
thụ mới nhất, ngay cả khi có những người khác đứng nhìn

PERDUE

OSSOF

từ xa, ngụp lặn cả đời họ trong sự nghèo khó tột cùng.
102. Chúng ta thường xuyên nghe nói rằng tình trạng của

Nếu chúng ta đứng về phía sự sống...

Những người đã được sinh ra đời cũng thiêng liêng không kém.

người luôn luôn thiêng liêng và đòi hỏi sự thương yêu mọi
người, bất kể giai đoạn phát triển. Tuy thế, cũng thiêng

Xin mời bạn cân nhắc thông tin này với tinh thần cầu nguyện.

Bảo vệ thai sinh là việc rõ ràng.

101. Việc bảo vệ thai sinh vô tội chẳng hạn, cần phải rõ
ràng, cương quyết và nhiệt tình, vì phẩm giá của sự sống

Những người đau ốm, khuyết tật và lớn tuổi

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy sự so sánh về chính sách giữa các ứng
cử viên Thượng viện từ Georgia trong những lãnh vực mà Giáo
hoàng Francis gọi “ở cùng mức thiêng liêng” trong việc bảo vệ thai
nhi.

Gaudete et Exsultate – Tháng Ba 2018

Chúng ta không thể coi thường sự bất bình đẳng về kinh tế.

Cố gắng đo lường chính xác
và giải quyết nạn
nghèo đói, kể cả sự cách biệt
giàu nghèo dựa trên chủng tộc

LOEFFLER

WARNOCK

PERDUE

OSSOF

những người nhập cư là việc không quan trọng lắm. Nhiều
người Công Giáo coi đó là vấn đề hạng hai so với các câu
hỏi “tối yếu” về đạo đức sinh học. Việc một nhà chính trị
tuyên bố điều đó để kiếm phiếu có thể hiểu được, nhưng
là một tín hữu đạo Ki-tô, thái độ thích hợp duy nhất là
đứng vào vị thế của các anh chị em chúng ta đang chịu rủi
ro cho chính mạng sống của họ để tìm một tương lại tốt

LOEFFLER

WARNOCK
Chúng ta không th

PERDUE

OSSOF

ể bỏ

qua tình c
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Phản đối bức tường biên giới, ủng
hộ nền tảng gia đình trong các
chính sách nhập cư và cách đối xử
nhân đạo với với người nhập cư
và bảo vệ những người Dreamers
(người nhập cư không giấy tờ đã
đến nước Mỹ từ khi còn nhỏ).
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đẹp hơn cho con cái.

di dân.

WARNOCK

Buổi Tiếp kiến Công chúng - Ngày 3 tháng 6, 2020
Chúng ta không thể dung thứ hoặc nhắm mắt làm ngơ

PERDUE

OSSOF

trước nạn kỳ thị chủng tộc và loại trừ dưới mọi hình thức
mà vẫn tuyên bố bảo vệ tính thiêng liêng của con người
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Thượng Nghị sĩ Loeffler ủng hộ việc hủy bỏ án lệ Roe v. Wade.
Loeffler hiểu rõ sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Khi COVID-19
bắt đầu xâm nhập nước Mỹ vào tháng Hai, bà đăng trên Twitter “phe
Dân chủ đã lừa dối dân Mỹ về sự chuẩn bị chống Coronavirus một
cách nguy hiểm và cố tình. Đây là sự thật: @realDonaldTrump và
chính quyền của ông đang thi hành nhiệm vu một cách tuyệt vời để
giữ người Mỹ khỏe mạnh và an toàn.”
Thượng Nghị sĩ Loeffler nhắm mắt trước sự thật kinh hòang trong
cách cơ quan cảnh sát di trú ICE đối xử vô trách nhiệm và tàn bạo với
người tản cư và xin tị nạn tại biên giới phía Nam, cổ
xúy cho bức tường biên giới của Tổng thống Trump, và bảo trợ các dự
luật thúc giục việc trục xuất. Hơn nữa, trong thời gian ngắn trong
Thượng viện, bà đã ủng hộ các dự luật chống người đồng và chuyển
tính LGBTQ+.
Loeffler tự hào ủng hộ các ưu tiên chính sách của chính quyền Trump
kể cả luật thuế 2017, bộ luật gây tổn hại đến những người đã lâm vào
cảnh nghèo khó trong khi cắt giảm thêm thuế cho những người cực
giàu và các công ty.

Nguồn:

www.kellyforsenate.com/issues
www.statesman.com/news/20201120/fact-check-does-georgia-senatehopeful-loeffler-favor-rsquogetting-rid-of-healthcarersquo-amid-pandemic
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M ụ c s ư Raphael Warnock

Th ượ ng Ngh ị s ĩ Kelly Loeffler
Vị trí lập pháp của Thượng Nghị sĩ Kelly Loeffler không phản ảnh các
ưu tiên của Thiêng liêng Tương đương. Bà ủng hộ án tử hình, và đã
từng hỗ trợ nỗ lực của chính quyền Trump trong việc hủy bỏ đạo luật
Obamacare để tước đi bảo hiểm sức khỏe cần thiết cho hàng triệu
người ngay giữa đại dịch.

C

Mục sư Raphael Warnock ủng hộ các ưu tiên của Thiêng liêng Tương
đương mà các cử tri được kêu gọi cần cân nhắc khi bầu phiếu. Ông tin
vào việc chăm sóc sức khỏe công bằng, với giá phải chăng và hiểu
rằng đấu tranh cho việc chăm sóc sức khỏe mọi người đồng nghĩa với
tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Warnock đã hứa hẹn bảo vệ và
bành trướng đạo luật Obamacare cũng như Medicaid và Medicare.
Ông đã hứa hẹn sẽ tranh đấu cho “sự tiếp cận toàn diện với các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tâm thần.” Mục sư Warnock mãnh
liệt chống lại án tử hình.
Mục sư Warnock ủng hộ việc bảo vệ án lệ Roe v. Wade.”
Warnock ủng hộ việc thông qua đạo luật Equality Act (Luật Công
bằng) và cổ xúy cho các chính sách chấp nhận mọi giới tính. Ông nói
rằng việc cách ly gia đình tại biên giới là một cuộc “khủng hoảng đạo
đức” và đã kêu gọi cải tổ chính sách nhập cư để ngăn chặn nạn buôn
người và lạm dụng công nhân. Mục sư Warnock thách thức các hệ
thống duy trì nạn kỳ thị chủng tộc, khinh khi phụ nữ, và bài ngoại. Ông
cho rằng việc bỏ tù tập thể là một “vấn nạn tinh thần.”
Mục sư Warnock chủ trương đầu tư vào các việc làm và tài nguyên
sinh thái để giúp giới công nhân. Warnock cũng nhìn nhận có sự cách
biệt trong những cộng đồng tại nông thôn và các cộng đồng da màu,
và ủng hộ đầu tư vào công nghệ và broadband để gia tang khả năng
tiếp cận với y học viễn liên và lớp học trên mạng.

Nguồn:

www.changewire.org/how-do-we-work-to-redeem-americas-soul
www.wgxa.tv/news/beyond-the-podium/beyond-the-podium-with-us-senatecandidate-reverend-raphael-warnock
www.warnockforgeorgia.com/issues
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Th ượ ng Ngh ị s ĩ David Perdue

Jon Ossoff

Thượng Nghị sĩ David Perdue không đại diện cho cư dân Georgia theo
tinh thần Thiêng liêng Tương đương. Ông chống đạo luật Affordable
Care Act (Obamacare) và đã nhiều lần bỏ phiếu để thu hồi luật này
trong nhiệm kỳ của Trump. Chủ trương của ông về vấn đề chăm sóc
sức khỏe loại bỏ những người không có bảo hiểm ra ngoài và không
cho họ sự chăm sóc cần thiết. Ông ta cũng công khai ủng hộ án tử
hình.

Jon Ossoff ủng hộ các ưu tiêncủa Thiêng liêng Tương đương mà các
cử tri được kêu gọi phải cân nhắc khi bầu phiếu. Ông tin rằng mọi cá
nhân và gia đình cần phải có bảo hiểm sức khỏe, gọi nạn tử vong của
những phụ nữ mang thai là một cuộc khủng hoảng và tuyên bố sẽ
củng cố các quy chế bảo vệ luật Obamacare và sẽ “bỏ phiếu để bảo
vệ và củng cố Medicare, và ủng hộ việc tạo nên một chương trình bảo
hiểm sức khỏe công cho mọi người Mỹ.” Ossoff ủng hộ chấm dứt án
tử hình.

Thượng Nghị sĩ Perdue ủng hộ việc hủy bỏ án lệ Roe v. Wade.
Thượng Nghị sĩ Perdue không bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của
cộng đồng LGBTQ+ và mạnh mẽ chống lại sự bình đẳng về hôn nhân.
Ông ủng hộ việc cắt giảm thuế trong nhiệm kỳ Trump, gây đe dọa đến
các chương trình hỗ trợ cho những người sống bên lề xã hội trong khi
cho phép giới giàu có và các công ty tiếp tục thu thêm lợi nhuận.
Thượng Nghị sĩ Perdue đã cùng với Thượng Nghị sĩ Tom Cotton (CHArkansas) đồng bảo trợ dự luật RAISE Act. Dự luật này sẽ giảm việc
đoàn tụ gia đình và thiết lập một hệ thống nhập cư dựa trên khả năng,
gây tổn thương cho nhiều gia đình. Ông ủng hộ việc xây bức tường tại
biên giới Mexico và bỏ phiếu chống việc cứu trợ nhân đạo những
người tản cư và xin tị nạn tại biên giới.
Trong năm 2016 và 2017, Thượng Nghị sĩ Perdue được sắp hạng chỉ
ở 20% rồi 0% dựa trên Hồ sơ Bầu phiếu Quốc hội của NETWORK.
Thượng Nghị sĩ Perdue đã tự hào đứng cạnh Tổng thống Trump suốt
thời gian tại Thượng viện. Tổng thống Trump và Thượng Nghị sĩ
Perdue không đại diện cho các ưu tiên của Thiêng liêng Tương
đương.

Nguồn:

www.perdue.senate.gov
www.perduesenate.com
www.projects.fivethirtyeight.com/congress-trump-score/david-perdue

Ông cũng từng nói là trên cương vị Thượng Nghị sĩ, ông sẽ “chỉ bầu
để biểu quyết những thẩm phán liên bang nào cam kết sẽ bảo vệ án lệ
Roe v. Wade.”
Ossoff ủng hộ việc thông qua đạo luật Equality Act (Luật Công bằng)
và bảo vệ sự công bằng về hôn nhân, kêu gọi cải tổ Bộ Nội an và cơ
quan Thi hành Di dân và Quan thuế Hoa Kỳ để cải thiện cách đối xử
với người nhập cư, và nói rằng “sự cách biệt về chủng tộc và giai cấp
trong ngành công lực, truy tố và xử án cần phải chấm dứt.” Ossoff ủng
hộ việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở để cải thiện khả năng tiếp cận các
chương trình gia cư và sức khỏe công cộng.
Ossoff công nhận có bất công nền tảng trong hệ thống kinh tế, và ủng
hộ các chính sách kinh tế để giúp đỡ các gia đình, kể cả: “trợ giúp
khẩn cấp khi có khủng hoảng kinh tế, giảm thuế cho mọi người trừ giới
giàu nhất, đại học công miễn nợ, đào tạo huấn nghiệp miễn
phí, và bảo đảm sự chăm sóc sức khỏe với giá cả vừa túi tiền cho mọi
người.”

Nguồn:

www.electjon.com/policy
www.twitter.com/ossoff/status/1217521258163818502
www.twitter.com/ossoff/status/1274026996406894595
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