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Họ Nguyễn chiếm ña số ở Úc
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Melbourne- Trong khi các họ gốc Anh chính thống như Smith, Jones, William chiếm ña số trong dân chúng,
những họ khác có xuất xứ từ châu Á như Nguyễn, Lee và Wong ngày một trở nên thông dụng và phổ biến hơn.
ðây là kết quả phân tích từ danh sách cử tri cho ñợt bầu cử liên bang sắp tới.
Họ Nguyễn của người Việt Nam ñang xếp hạng thứ 7 những họ chiếm số ñông trong danh sách này, trong khi họ
Lê và họ Lee (của người Trung Hoa) chiếm hạng 14. Những họ có gốc Á châu khác như Trần (Việt Nam) hay
Wong và Chan (họ Trần của người Trung Hoa) ngày một phổ cập. Theo ông Michael Dove, giám ñốc công ty khảo
sát MD& A tại Melbourne, tỷ lệ họ người Á châu ngày một gia tăng trong danh sách hồ sơ cử tri. Nếu tính theo tỷ
lệ thực tế, con số này có thể nhiều hơn, vì những người có tên trong danh sách bỏ phiếu, ñều phải từ 18 tuổi trở
lên, như vậy có rất nhiều người mang những họ Á châu không nằm trong danh sách này, do họ dưới 18 tuổi.
Ngoài ra, một số di dân Á châu chưa vào quốc tịch Úc, cũng không có trong danh sách này, mặc dù ñã là thường
trú nhân. Như vậy, ngoài xã hội người Á châu có thể chiếm tỷ lệ nhiều hơn nữa.
Công ty MD&A cũng tiết hành một cuộc khảo sát khác về tên họ dân Úc, nhưng lần này dựa vào ñiện thoại danh
bạ Sydney White Pages. Kết quả cho thấy, họ Smith của người Anh vẫn ñứng hạng ñầu với 7,857 gia ñình.
Nhưng trong Top 10, có họ Lee của người Trung Hoa (4,992 gia ñình), họ Nguyễn của người Việt Nam (4,136 gia
ñình) và họ Wong của người Trung Hoa (2,530 gia ñình). Ông Dove cho biết, họ Smith không những là họ phổ
biến tại NSW, mà còn “dòng họ” lớn nhất trên toàn quốc với hơn 100,000 gia ñình. Kế ñến là họ Jones, Williams
và Browns với 50,000 gia ñình. Họ Wilson và Taylor cũng gần 40,000 gia ñình. Trong khi ñó, họ Nguyễn có hơn
30,000 gia ñình, ñã vượt trội họ Johnson, Martin và White. Trong hạng Top 20 các họ chiếm số ñông tại Úc không
có nguồn gốc người “Ăng Lê”, có ñến 17 họ thuộc người Á Châu.
Ông Dove cũng tiết lộ, cuộc khảo sát này còn cung cấp tư liệu cho trường ñại học London, ñể các sinh viên có tài
liệu nghiên cứu về tính ña dạng của nền văn hóa ña sắc tộc tại Úc. Họ Nguyễn của người Việt Nam là một thí dụ
ñiển hình không thể bỏ qua. Nó chứng tỏ cộng ñồng dân cư Việt Nam ñóng một vai trò quan trọng trong lực lượng
lao ñộng tại Úc, ñồng thời di dân gốc Việt Nam ñang trở thành một trong những cộng ñồng sắc tộc lâu ñời và
“ñông ñúc” của xứ Miệt Dưới này. Những cộng ñồng sắc tộc khác như người Ý và người Hy Lạp, cũng chiếm số
ñông trong dân số Úc. Tuy nhiên, hiện tượng “họ” trùng lập như người Việt Nam quả không nhiều. ðây là một lý
thú cho sinh viên tại Úc khi nghiên cứu về ngành Xã hội học. Cũng theo ông Dove, họ Nguyễn mang tính phổ cập
như họ Smith của người Anh, nhưng lại “phổ cập” gấp ba lần.
Mặc dù có nhiều ñiểm thiếu sót trong cuộc khảo sát về họ của dân Úc, do những cuộc hôn nhân giữa người gốc
Anh và người gốc Á, nhưng ông Dove nói rõ kết quả nghiên cứu về “ñịa lý nhân khẩu học” này là chỉ thị chính xác
về nguồn gốc sắc tộc của dân số Úc. Nó góp phần quan trọng trong các công trình nghiên cứu về di truyền học,
sức khoẻ cộng ñồng cũng như tiếp thị sản phẩm và dịch vụ xã hội. Dưới ñây là những họ chiếm số ñông tại Úc
cũng như tại các tiểu bang:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Họ Smith (gốc Anh, ña số ở Tasmania)
Họ Jones (gốc Anh, ña số ở Tasmania)
Họ Williams (gốc ñảo Wales thuộc Anh, ña số ở Tasmania)
Họ Brown (gốc Anh, ña số ở Tasmania)
Họ Wilson (gốc người Xcốt Len, thuộc Anh, ña số ở vùng lãnh thổ phía Bắc, Northern Territory)
Họ Taylor (gốc Anh, ña số ở Northern Territory)
Họ Nguyễn (gốc Việt Nam, ña số ở Victoria)
Họ Johnson (gốc Anh, ña số ở Tasmania)
Họ Martin (gốc Anh, ña số ở Nam Úc)
Họ White (gốc Anh, ña số ở Nam Úc)

