EUROPSKI IZBORI 2014:
Javni proglas za sveobuhvatne i učinkovite
europske politike u korist obitelji,
blaga Europe!
Kao kandidat za europske izbore, obvezujem se sustavno uzimati u obzir potrebe obitelji prilikom
donošenja političkih odluka koje utječu na društvo, osnaživati instituciju obitelji za dobro Europe,
potpuno poštujući načelo supsidijarnosti sada i ubuduće.
Obvezujem se promicati prava obitelji na sljedeće načine:
1. Uvažavanje komplementarnosti muškarca i žene
Pojam „roda“ nema pravnog temelja u Ugovoru o Europskoj uniji.
Uvažavam komplementarnost između muškarca i žene i odbacujem rodnu ideologiju koja teži brisanju
spolnih razlika u javnim politikama.
2. Definiranje, poštivanje i promicanje institucije braka
Registrirano istospolno partnerstvo drugačiji je oblik zajednice od braka između muškarca i žene.
Obvezujem se poštivati pravo država članica da definiraju specifičan sadržaj pojma registriranog
partnerstva i braka. Sukladno načelu supsidijarnosti usprotivit ću se svakom miješanju Europske unije
u ovo područje putem zajedničkih politika.
3. Poštivanje ljudskog dostojanstva od začeća do prirodnog kraja života
Obvezujem se na poštivanje života u svim njegovim fazama, uključujući nerođene, primjenom kriterija
sadržanih u presudi C-34/10 Europskog suda pravde te Europske građanske inicijative „Jedan od nas“.
4. Majka i otac, prvi i glavni odgojitelji svoje djece
Obvezujem se osigurati da Europska unija u svim svojim odgojno-obrazovnim programima, kao i
programima za mlade, poštuje i promiče pravo roditelja da odgajaju svoju djecu u skladu sa svojim
moralnim i vjerskim uvjerenjima, uzimajući u obzir obiteljsku kulturu i tradiciju koje podržavaju
djetetovu dobrobit i dostojanstvo.
5. Obitelj kao subjekt prava
Obitelj ima pravo na zaštitu i potporu društva. Obvezujem se raditi u prilog prava i interesa obitelji
bez uplitanja u nadležnosti zemalja članica.

6. Primjena obiteljski osviještene politike
Kako bi se u procese europske integracije uvela ljudska dimenzija, Europska unija mora u svim svojim
odlukama uzeti u obzir interese obitelji. Obvezujem se promicati obiteljski osviještenu politiku (eng.
family mainstreaming) odnosno integraciju obiteljske dimenzije u sva područja politika.
7. Uvažavanje doprinosa obiteljskih udruga
Obiteljske udruge predstavljaju glas obitelji vjerodostojno artikulirajući njihove potrebe. Obvezujem
se uvažavati doprinos i ulogu obiteljskih udruga u nastajanju i razvoju programa koji utječu na
obiteljski život.
8. Prepoznavanje vrijednosti neformalnog rada
Zbog njegove važnosti za obitelj i društvo obvezujem se zalagati kako bi se, u okviru nadležnosti
Europske unije, prepoznala vrijednost rada majke i oca kod kuće te vrijednost volontiranja kao
doprinosa socijalnoj koheziji.
9. Ravnoteža između obiteljskog i profesionalnog života
Uzet ću obitelj kao polazište u oblikovanju radnih uvjeta koji obiteljima mogu omogućiti zajedničko
vrijeme te tako održati populacijsku dinamiku i poticati socijalnu koheziju.
Obvezujem se na pronalaženje bolje ravnoteže između obiteljskog i profesionalnog života na dobrobit
obitelji, uključujući nedjelju kao uobičajen dan tjednog odmora.
10. Rodiljni dopust
Obvezujem se na aktivno sudjelovanje u pregovorima za Direktivu o rodiljnom dopustu kako bi se
omogućilo produženje minimalnog trajanja toga dopusta.
11. Ekonomija u službi obitelji
Preuzimam obvezu pobrinuti se da ekonomski uvjeti pogoduju obiteljima te omogućuju životni
standard primjeren dostojanstvu i punom razvoju obitelji.
12. Dostojanstven rad je neophodan za svaku obitelj
Svakoj obitelji trebalo biti omogućeno da živi od plodova svoga rada. Obvezujem se raditi na
politikama zapošljavanja koje ne uzimaju u obzir samo financijske uvjete tržišta rada, nego u kojima je
težište na osobi i njenim talentima, doprinoseći time općem dobru i traženju načina za sprječavanje
siromaštva i socijalne isključenosti.
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