Eurovaalit 2014:
Manifesti kokonaisvaltaiselle ja tehokaalle EU:n
perhepolitiikalle,
perhe on Euroopan aarre!
Ehdokkaana eurovaaleihin sitoudun systemaattisesti ottamaan huomioon perheen tarpeet tehdessäni
päätöksiä, joilla on vaikutusta yhteiskuntaan, vahvistamaan perheinstituutiota Euroopan hyväksi,
kunnioittaen täysin läheisyysperiaatetta, nyt ja tulevaisuudessa.
Sitoudun edistämään perheen oikeuksia seuraavilla aloilla:
1. Naisen ja miehen vastavuoroisen täydentämisen tunnistaminen
Termi „sukupuoli“ on vailla oikeudellista perustaa EU:n perussopimuksessa. Tunnistan, että mies ja
nainen vastavuoroisesti täydentävät toisiaan, ja vastustan sukupuoli- ideologiaa, joka pyrkii
tasoittamaan seksuaalisia eroja julkisessa politiikassa.
2. Avioliittoinstituution määrittäminen, kunnioittaminen ja edistäminen
Samaa sukupuolta edustavien henkilöiden rekisteröity parisuhde on erilainen kuin avioliitto miehen
ja naisen välillä.
Sitoudun kunnioittamaan jäsenvaltioiden oikeutta määrittää heidän oma käsityksensä rekisteröityyn
parisuhteeseen ja avioliittoon. Läheisyysperiaatteen mukaisesti aion vastustaa häiriöitä Euroopan
Unionilta tässä asiassa paikallispolitiikan kautta.
3. Ihmisarvon kunnioittaminen elämän alusta luonnolliseen loppuun asti
Lupaan puolustaa elämää kaikissa sen vaiheissa, mukaanlukien syntymättömän elämän suojelemista,
toteuttamalla lausuntoa C-34/10 sekä eurooppalaista kansalaisaloitetta „Yksi meistä“.
4. Isä ja äiti ovat lastensa ensimmäiset opettajat
Lupaan parhaan mukaani taata, että kaikissa Euroopan Unionin nuoriso- ja koulutusohjelmissa
kunnioitetaan ja vahvistetaan vanhempien ensioikeuksia kouluttamaan lapsensa omien moraali- ja
uskonnollisten arvojensa mukaisesti huomioiden myös perheen kulttuuriset tavat, jotka tukevat
lapsen hyvyyttä ja ihmisarvoa.

5. Perhe ja sen oikeudet
Perheellä on oikeus saada suojelua ja tukea yhteiskunnalta. Sitoudun puolustamaan perheen
oikeuksia ja intressejä, sekä olemaan puuttumatta jäsenvaltioiden toimivaltaan.
6. Perhemyönteisyyden kokeileminen ja sen soveltaminen arjessa
Jotta EU:n integraatiolle saisi inhimillisemmän ulottuvuuden, tulee EU:n ottaa perheen intressit
huomioon kaikissa sen päätöksissä. Sitoudun edistämään perhemyönteisyyden konseptia kaikilla
politiikan aloilla.
7. Äänen antaminen perheille
Sitoudun tunnustamaan panoksen ja roolin perheyhdistyksissä, jotka kehittävät sekä suunnittelevat
ohjelmia, jotka vaikuttavat perhe-elämään.
8. Epävirallisen työn arvon tunnustaminen
Sitoudun tunnustamaan äidin ja isän kotityön merkittyksen ja osuuden perheelle sekä yhteiskunnalle,
Euroopan Unionin toimivallan puitteissa, sekä vapaaehtoistyön painoarvon panostuksena sosiaaliselle
yhteenkuuluvuudelle.
9. Perheen ja uran yhteensovittaminen
Käsitän perheen olevan lähtökohtana suunniteltaessa työoloja, joka voivat mahdollistaa perheille
yhteistä aikaa, ja näin ollen ylläpitää väestödynamiikkaa sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
Sitoudun parantamaan tasapainoa perhe- ja työelämän välillä perheen hyväksi, sisältäen sunnuntain
yhteiseksi viikoittaiseksi lepopäiväksi.
10. Äitiysloma
Sitoudun osallistumaan aktiivisesti neuvotteluihin koskien äidin yksityisyydensuojaperiaatteita,
valvoen äitiysloman pidentämistä.
11. Talous palveluksessa perheiden hyväksi
Kannatan, että perheet hyötyvät taloudellisista olosuhteista, jotka takaavat hyvän elintason, joka on
sopusoinnussa heidän ihmisarvonsa kanssa sekä takaavat kaikki heidän kehitysmahdollisuutensa.
12. Ihmisarvoisen työn tarvittavuus kaikille perheille
Jokaisen perheen tulisi pystyä elämään nauttien työnsä hedelmistä. Sitoudun puolustamaan
työllisyyspolitiikkaa, joka ei ainostaan ota huomioon työmarkkinoita taloudellisesta näkökulmasta,
mutta jossa painotetaan ihmistä ja hänen lahjakkuuksiaan, myötävaikuttaen yhteiseen hyvään ja
yrittäen estää köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä.
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