Европейски избори 2014:
Манифест – за цялостна и резултатна политика
за семейството, богатството на Европа!
Кандидатирайки се в Европейските избори, се задължавам постоянно да вземам пред вид
нуждите на семейството при вземането на политически решения, въздействащи върху
обществото, с цел укрепване ролята на семейството за благото на Европа, като се ръководя
от принципа на субсидиарността, сега и в бъдеще:
1. Признаване на взаимното допълване на жената и мъжа
Представата за пол – „джендер”, няма правно основание в Трактата. Признавам различията
между жената и мъжа и отказвам да приема идеологията джендер, насочена към заличаване
на сексуалните различия в общественото пространство.
2. Дефиниране, зачитане и подкрепа за институцията на семейството
Регистрираното партньорство между лица от един и същи пол е връзка, която се различава
от брака между мъжа и жената. В съгласие с принципа на субсидиарността ще се
противопоставям на опитите за намеса на ЕС в тази област с помощта на общностните
закони.
3. Зачитане на достойнството на човешкия живот от зачатието до естествената
смърт.
Зачитам живота във всички негови стадии, включително и заченатото дете, също и чрез
реализирането на съдебно решение С-34/10 и Европейската гражданска инициатива „Един от
нас”.
4. Бащата и майката са първите и главни възпитатели на своите деца
Ще предприема всички старания във всички свои програми, насочени към младежта и в
образованието, Съюзът да зачита и подкрепя правото на родителите да възпитават децата
си според своите нравствени и религиозни убеждения, като вземат пред вид културните
традиции на семейството, укрепващи благоденствието и достойнството на детето.
5. Семейството – субект на правото
Семейството има право на защита и помощ от страна на държавата. Ще се ангажирам в
изготвянето на карта за правата на семейството, за да може ЕС да изработи цялостна и
единна стратегия за правата и нуждите на семейството.

6. Прилагане на „фемили мейнстриминг”
За да осигури човешко измерение на процеса на интеграция в общността, Европейският съюз
трябва да взема под внимание нуждите на семейството във всички свои решения. Задължавам
се да подкрепям идеята за „фемили мейнстриминг” във всички секторни политики.
7. Подкрепа за гласа на семействата.
Ще се ангажирам в признаването на ролята и приноса на семейните сдружения в работата
върху създаването и развитието на програми, които влияят върху семейния живот.
8. Признаване стойността на неформалната заетост
Задължавам се да работя за признаването от Европейския съюз, в рамките на неговите
правомощия, на стойността на безплатния труд на майката и бащата в дома поради
важността му за семейството и обществото, както и стойността на доброволчеството,
допринасящо за социалната кохезия.
9. Равновесие между семейния и професионалния живот
Приемането на семейния живот за основа при създаването на условия на труда ще позволи на
семействата да намират общо време, но също така ще поддържа демографската динамика и
ще допринесе за социалната кохезия.
Ще се ангажирам в постигането на по-добро съгласуване в равновесието между семейния и
професионалния живот, включително в признаването на неделята като ден за обща почивка.
10. Отпуск по майчинство
Ще участвам активно в подновяването на преговорите върху директивата за отпуска по
майчинство, за да се даде възможност за неговото продължаване.
11. Икономика в служба на семейството
Ще се ангажирам в работата по създаването на икономически условия за семействата, които
им осигуряват достоен живот и условия за пълноценно развитие.
12. Достойната работа е необходимост за всяко семейство
Всяко семейство трябва да яде плодовете на своя труд. Задължавам се да работя върху
политика на заетостта, която не е съобразена единствено с икономиката и финансите, а
активно участва в създаването на общото благо и е инструмент за предотвратяване на
бедността и социалното изключване, насочен към личността и нейните способности.
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