Voľby do Európskeho parlamentu 2014:
Manifest za komplexnú a efektívnu európsku
politiku v prospech rodiny, pokladu Európy!
Ako kandidát vo voľbách do Európskeho parlamentu sa zaväzujem systematicky brať ohľad na
potreby rodiny pri utváraní politických rozhodnuti, ktoré majú dopad na spoločnosť, posilniť inštitút
rodiny pre dobro Európy, plne rešpektujúc princíp subsidiarity, teraz ako i v budúcnosti.
Zaväzujem sa podporovať práva rodiny nasledovným spôsobom:
1. Uznaním vzájomného dopĺňania sa žien a mužov
Koncept "gender" (rod) nemá žiadny právny základ v Zmluve o Európskej únii.
Uznávam princíp vzájomného dopĺňania sa medzi mužmi a ženami a odmietam ideológiu „gender,”
ktorej cieľom je zmazať rozdiely medzi pohlaviami vo verejnej politike.
2. Definovať, rešpektovať a podporovať inštitút manželstva
Registrované partnerstvo ľudi rovnakého pohlavia je odlišná forma zväzku na rozdiel od manželstva
medzi mužom a ženou.
Rešpektujem právo členských štátov zadefinovať špecifický obsah konceptu registrovaného
partnerstva a manželstva. V rámci princípu subsidiarity budem hlasovať proti každej politickej
iniciative Európskej únie v tejto oblasti.
3. Rešpektovať ľudskú dôstojnosť od počiatku až po prirodzený koniec života
Sľubujem, že budem rešpektovat ľudský život v každom štádiu, zahŕňajúc aj ten ešte nenarodený,
prostredníctvom implementácie kritérií definovaných v rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru C34/10, ako i Európskej občianskej iniciatívy "Jeden z nás".
4. Otec a matka, prví a hlavní vychovávatelia svojich detí
Zaväzujem sa zaistiť, aby Európska únia vo všetkých svojich mládežníckych a výchovných
programoch rešpektovala a podporovala právo rodičov na výchovu svojich detí v súlade s ich
morálnym a náboženským presvedčením, berúc taktiež ohľad na kultúrne tradície rodiny, ktoré
prospievajú dobru a dôstojnosti dieťaťa.
5. Rodina, subjekt práv
Rodina má právo na ochranu a podporu v rámci spoločnosti. Zaväzujem sa pracovať v prospech práv a
záujmov rodiny, bez toho, aby sa zasiahlo do kompetencie členských štátov.

6. Aplikovať “family mainstreaming”
Na zavedenie ľudského rozmeru do procesu európskej integrácie musí Európska únia brať do úvahy
záujmy rodiny vo všetkých svojich rozhodnutiach. Zaväzujem sa preto podporovať princíp “family
mainstreamingu” v každej politickej oblasti.
7. Podporovať hlasy rodín
Rodinné asociácie sú hlasom rodín, keďže autenticky artikulujú ich potreby. Zaväzujem sa uznať
príspevok a úlohu rodinných asociácií pri utváraní a rozvoji programov, ktoré majú vplyv na rodinný
život.
8. Uznať hodnotu neformálnej práce
Zaväzujem sa napomôcť k uznaniu hodnoty práce matky a otca v domácnosti Európskou úniou v
rámci jej kompetencií, kvôli jej významu pre rodinu a spoločnosť, ako i k uznaniu hodnoty
dobrovoľnej práce ako príspevku k sociálnej kohézií.
9. Rovnováha medzi rodinným životom a prácou
Budem pokladať rodinu za základný bod pri regulovaní pracovných podmienok, ktoré môže umožniť
rodinám stráviť viac času spolu a tak udržiavať dynamiku obyvateľstva a podporovať sociálnu
kohéziu.
Zaväzujem sa k dôraznejšiemu vyjadreniu rovnováhy medzi rodinným životom a prácou v prospech
rodiny, vrátane zavedenia nedele ako spoločného dňa odpočinku v týždni.
10. Materská dovolenka
Sľubujem, že sa aktívne zúčastním rokovaní ohľadom Smernice o Materskej dovolenke a budem sa
zasadzovať o to, aby sa predĺžila minimálna doba materskej dovolenky.
11. Hospodárstvo slúžiace rodine
Zaväzujem sa zaistiť, aby rodiny profitovali z hospodárskych podmienok, ktoré zabezpečia dôstojný
životný štandard a plnosť rozvoja.
12. Dôstojná práca je nevyhnutná pre každú rodinu
Každá rodina by mala byť schopná žiť z plodov svojej práce. Zaväzujem sa pracovať na
zamestnaneckej politike, ktorá nehľadí na pracovný trh len z finančného hľadiska, ale predovšetkým
sa zameriava na osobu a jej talenty, a pritom prispieva k spoločnému dobru a snaží sa o zabránenie
chudoby a sociálneho vylúčenia.

www.voteforfamily.eu | www.fafce.org

