2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą
Visapusiškos ir veiksmingos Europos šeimos
politikos
MANIFESTAS
Šeima–Europos turtas
Aš, kandidatas rinkimuose į Europos Parlamentą, priimdamas politinius sprendimus, kurie gali turėti
įtakos visuomenei, įsipareigoju atsižvelgti į šeimos poreikius. Visos Europos labui įsipareigoju dabar ir
ateityje stiprinti šeimos instituciją, visiškai laikydamasis subsidiarumo principo.
Šeimos teises įsipareigoju ginti, vadovaudamasis šiais principais:
1. Pripažinti, kad vyras ir moteris papildo vienas kitą
Sąvoka „socialinė lytis“ neturi teisinio pamato ES sutartyje.
Pripažįstu, kad vyras ir moteris papildo vienas kitą, bei atmetu genderizmo ideologiją, kuria siekiama
viešojoje politikoje ištrinti skirtumus tarp lyčių.
2. Apibrėžti santuokos institutą, gerbti ir rodyti paramą santuokai
Registruota tos pačios lyties asmenų partnerystė yra visiškai kitokia sąjungos forma nei vyro ir
moters santuoka.
Įsipareigoju gerbti valstybių narių teisę konkrečiai apibrėžti registruotos partnerystės ir santuokos
sampratą. Laikydamasis subsidiarumo principo, priešinsiuosi bet kokiam Europos Sąjungos kišimuisi į
šią sritį, stengiantis nustatyti bendrą bendrijos politiką.
3. Gerbti žmogaus orumą nuo jo gyvybės užsimezgimo iki natūralios gyvenimo pabaigos
Pasižadu gerbti gyvybę kiekviename jos etape, taip pat ir pradėtų, bet dar negimusių kūdikių gyvybę,
įgyvendindama(–s) nuostatas, kurios yra Europos teisingumo teismo sprendimo C-34/10 bei Europos
piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ pagrindas.
4. Vaikus visų pirma turi auklėti jų tėvas ir motina
Įsipareigoju užtikrinti, kad visomis jaunimo ir švietimo programomis Europos Sąjunga gerbtų ir
skatintų tėvų teisę ugdyti savo vaikus pagal savo moralinius ir religinius įsitikinimus, atsižvelgiant į
šeimos kultūrines tradicijas, jei tik jos nepažeidžia vaiko gerovės ir orumo.

5. Šeima yra teisių subjektas
Šeima turi teisę į visuomenės apsaugą ir paramą. Nepažeisdamas Šalių narių kompetencijos ribų,
įsipareigoju savo darbu prisidėti prie šeimų teisių užtikrinimo ir interesų gynimo.
6. Integruoti šeimos temą
Siekdama įtraukti žmogiškąjį aspektą į ES integracijos procesus, Europos Sąjunga privalo atsižvelgti į
šeimos interesus priimdama bet kokį sprendimą. Pasižadu remti šeimos temos integravimą
kiekvienoje politikos srityje.
7. Skatinti šeimų indėlį
Visuomeninės šeimų organizacijos išreiškia šeimų nuomonę ir įvardina tikruosius šeimų
poreikius. Pasižadu pripažinti šeimos asociacijų vaidmenį bei indėlį, kuriant ir plėtojant programas,
kurios turi įtakos šeimos gyvenimui.
8. Pripažinti neoficialaus darbo vertę
Įsipareigoju siekti, kad Europos Sąjunga savo kompetencijos ribose pripažintų namuose atliekamo
motinos ir tėvo darbo vertę, nes šis darbas yra neįkainojamas šeimai ir visuomenei. Aš taip pat
įsipareigoju pripažinti savanoriško darbo svarbą, kuriant socialinę sanglaudą.
9. Siekti pusiausvyros tarp šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos
Šeimą laikysiu atspirties tašku ir sieksiu, kad būtų kuriamos tokios darbo sąlygos, kurios suteiktų
šeimoms galimybę drauge leisti laiką – tokiu būdu būtų išlaikoma populiacijos dinamika ir skatinama
socialinė sanglauda.
Įsipareigoju šeimos labui siekti geresnės pusiausvyros tarp šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos,
įskaitant tai, kad sekmadienis būtų bendra poilsio diena.
10. Motinystės atostogos
Pasižadu aktyviai dalyvauti derybose dėl Motinystės atostogų direktyvos, kuri užtikrintų ilgesnes
minimalias motinystes atostogas.
11. Ekonomikos uždavinys – tarnauti šeimai
Įsipareigoju užtikrinti, kad šeimos galėtų naudotis tokiomis ekonominėmis sąlygomis, kurios leistų
užtikrinti jų orumo nemenkinančius ir tobulėjimą skatinančius gyvenimo standartus.
12. Kiekvienai šeimai būtinas garbingas darbas
Kiekviena šeima privalo turėti galimybę pragyventi iš savo darbo vaisių. Pasižadu prisidėti rengiant
užimtumo politiką, kurioje darbo rinka būtų vertinama ne tik finansiniu požiūriu, bet daugiausia
dėmesio būtų skiriama asmeniui bei talentams, kuriais atskiras asmuo apdovanotas, taip prisidedant
prie bendros gerovės bei siekiant užkirsti kelią skurdui ir socialinei atskirčiai.
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