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SAJTÓANYAG
„A családok jövője, avagy a jövő családja”:
Családügyi konferencia Brüsszelben
Európa államainak többségére manapság jellemző a demográfiai tél. A
tagállamokban demográfiai kihívások kézenfekvő megoldása lehet a jó családpolitika. A
jó példákat szem előtt tartva a tagállamoknak célszerű lenne konzultálniuk. Ehhez jelent
kiváló fórumot a szeptember 30-án Brüsszelben „A családok jövője, avagy a jövő
családja” elnevezésű konferencia.
Fontos, hogy a párkapcsolatok terén a házasságot külön is kiemeljük. Felmérések szerint a
házasság a legtermékenyebb életkapcsolat a gyermekvállalás szempontjából és a
házasságban fordul elő a legkevesebb egészségügyi és pszichés probléma.
Európai Uniós szinten a család intézménye ritkán kerül elő pozitív kontextusban. Annak
ellenére, hogy a társadalom alapját jelentő egységről van szó, sokkal inkább az egységet
megbontva, tagjait individuumként kezelik, egy-egy réteg jogait vagy éppen konfliktusait
kiemelve. Az individuumot kevésbé előtérbe helyezve, vissza kell térnünk a család
egységként történő kezeléséhez, és a demográfiai gondokon azzal a megközelítéssel lehetne
igazán segíteni, hogy az intézkedések maguknak a családoknak a helyzetét javíthatják.
2015. szeptember 30-án 16 órakor az Európa Parlament épületében (JAN6Q1 terem)
Brüsszelben megrendezendő „A családok jövője, avagy a jövő családja” (Future of the
Families, Families of the Future) konferenciánk ezen gondolat köré épül. Az esemény az
Európa Parlament néppárti frakciója magyar tagjai, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közös nemzetközi projektje keretében,
közös szervezéssel valósul meg.
A tagállamokban a családpolitika helyes megvalósulásában a civil szervezetek ott segíthetnek,
hogy „terepismeretüket” felhasználva a törvényhozással együttműködve elősegítik a megfelelő
intézkedések meghozását. Szervezeteink célja, hogy a közhangulatot minél inkább
családbaráttá tegyük. Ez elősegítheti egy olyan légkör kialakulását, ahol a családok örömmel
vállalnak több gyerekeket.
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
Budapest, 2015. szeptember 28.
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Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000
tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az
1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet
védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
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