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SAJTÓANYAG
NOE családbarát politika a nemzetközi porondon
A NOE alapszabályban rögzített célja az élet, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a
jövő generációért érzett felelősség erősítése. Örömmel számolunk be nemzetközi
tevékenységünkről és folyamatban lévő Nemzetközi Projektünkről, mely az idei évre
visszatekintve komoly eredményeket tud maga mögött.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
2015-ben a családbarát értékek nemzetközi szintű képviseletére egy Nemzetközi Projektet indított. A
program megvalósulása az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhető. A projekt
szakmai vezetői feladatkörét Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese látja el; szervezeti vezetője dr. Szabó
Endre. A Nemzetközi Projekt célja a családbarát szemléletmód hangsúlyos megjelenítése az EU
döntéshozatali mechanizmusaiban az ún. family mainstreaming-en keresztül, a szakértői csapat
részvétele a családi érdekvédelem legjelentősebb nemzetközi fórumain és ezek szakmai munkájában,
valamint a családbarát-lobbi erősítése európai és nemzetközi szinten.
A projekt egyik mérföldkövének számító brüsszeli „A Család Jövője – A Jövő Családjai”
konferencia (2015.09.30.) célja az volt, hogy a család és a jó családpolitika fontosságára rávilágítson. A
konferencia köszöntőjében Joó Kinga hangsúlyozta, Európa jólléte a családok jóllététől függ. Varga
Anikó a NOE részéről kiemelte: az a tény, hogy számos család diszfunkcionálisan működik, nem ok
arra, hogy a család intézményét elvessük, hanem a családot körülvevő tágabb közösségeknek kell a
családi működés hiányosságait pótolniuk. A konferencián Márki László, az Európai Nagycsaládos
Szövetség elnöke (korábbi NOE elnök) "Továbblépési lehetőségek az európai nagycsaládok
támogatásában" című beszédében nagyrészt arról szólt, hogy mit várnak az európai nagycsaládok a
döntéshozóktól.
A Családok IX. Világkongresszusán (2015.10.27-30.) Márki László "A család Európában - múlt,
jelen, jövő" című panelbeszélgetésnek volt résztvevője, és a jóléti állam politikájának a családok
helyzetére gyakorolt kedvezőtlen hatásairól szólt.
A NOE aktívan hozzájárult a Budapesti Demográfiai Fórum (2015.11.05-07.) megszervezéséhez
szakmai előadásokkal, tagcsaládjaink részvételével és kulturális vonatkozásban egyaránt (stand, műsor).
Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a továbbiakban is azon fog dolgozni, hogy a családok
érdekei meg tudjanak jelenni az európai döntéshozatalban, valamint, hogy a családbarát civil
érdekképviselet erősödjön nemzetközi szinten.

Budapest, 2015. november 11.
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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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