Pivókné Gajdár Klára – Családpedagógiai Egyesület, régióvezető:
2014 a család Európai éve

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége az első nemzetközi családév 20. évfordulóján ismét a
családok társadalmi szerepére irányítja a figyelmet: 2014 a család Európai éve lesz.
Az ENSZ kezdeményezése a családokat támogató politika szükségességére hívja fel a
figyelmet.
1994-ben május 15-ét az ENSZ a Családok Nemzetközi Napjává nyilvánította.
A 20. évforduló lehetőséget ad arra, hogy áttekintsék a család szerepét a társadalmi
fejlődésben és a családpolitika aktuális trendjeit – fogalmazza meg a törekvés szándékait az
ENSZ.
A tematikus év súlypontjai között szerepel a családi szegénység leküzdése, a szociális
kirekesztődés megakadályozása, a család és munka viszonyának problémái, a szociális
integráció előmozdítása és a generációk közötti szolidaritás erősítése.
2014 februárja és júniusa között szakértők találkoznak Doha, Brüsszel, Varsó és New York
városokban. A tanácskozások során vizsgálni fogják a családi struktúrák változásait és
javaslatokat dolgoznak ki a családbarát döntéshozatal ösztönzésére.
A Nemzetközi Családfejlesztési Szövetség (International Federation for Family Development
- IFED) a 2014-es év távlatában dokumentumot adott közre, mely egyrészt tiszteleg az ENSZ
által kezdeményezett, a család nemzetközi éve 20. évfordulója előtt, ugyanakkor fel is készít
2014-re.
Ebben arra kérik a tagországokat: vegyék figyelembe a családokat érintő társadalmi és
gazdasági körülményeket, segítsék a családbarát intézkedéseket, amelyek célja, hogy a
családok számára fenntartható, megfizethető és minőségi életkörülményeket biztosítsanak,
elismerve a családoknak a társadalmi kohézió, valamint a gazdasági fejlődés elősegítésében
játszott szerepét. A dokumentum folyamatos párbeszéd biztosítását és partnerséget
szorgalmaz a szociális döntéshozók és az érdekelt felek közt.
Ez az év rendkívül pozitív üzenetet hordozhat minden európai számára, hiszen nem kizárólag
a készségek és a feladatok összehangolásáról szól, hanem az is célja, hogy javuljon az

állampolgárok élete és jóléti szintje. A demográfiai problémákkal való szembenézés eszköze
lehet annak, hogy optimistábban lássuk az Európai Unió jövőjét.
A fiatalság is nagy szerepet kap ebben az évben. A fiatalok a szó szoros értelmében Európa
jövője, mind a munkaerő kapacitásaként, mind Európa következő nemzedékének jövőbeni
szüleiként.
A szülőknek szerepük és felelősségük van a kora gyermekkori nevelésben, a korai
iskolaelhagyás megelőzésében, illetve a munka és a felelős fogyasztás iránti hozzáállás
formálásában. A nemzedékek közötti szolidaritás elsősorban a családon belül alakul ki.
Az év ésszerű megalapozottságát alátámasztják:
• A családok a jól működő társadalom építőkövei;
• A családpolitikák pozitív irányban tudják befolyásolni mind a munkanélküliséget, mind a
demográfiai kihívásokat;
• Az összeegyeztetési politikák azáltal, hogy lehetővé teszik a nőknek és a férfiaknak, hogy
egyensúlyban tartsák a munkájukat a családi életükkel, kulcsot adnak ahhoz, hogy kielégítsék
a családok szükségleteit és elősegítsék a nemek közötti egyenlőséget;
• A családokat segítő politikák fontosak a szegénység és a társadalmi kirekesztés kezelésében,
és alapvetők abban a tekintetben is, hogy a családokat megóvják a perifériára szorulástól;
• A figyelemfelhívás a gazdasági és a pénzügyi válság családokat sújtó következményeire
döntő fontosságú;
• A családoknak kulcs szerepük van a korai iskolaelhagyás megelőzésében;
• A gyermekek társadalmi részvétele, és szocializációja a családban kezdődik;
• A családok az elsődleges színhelyei a fogyasztói oktatásnak, különösen, ha ez
hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és a felelős fogyasztási szokásokhoz;
• A nemzedékek közötti kapcsolatok különös jelentőséggel bírnak a családok életében;
• A családok dinamikus egységek, ahol az egyik életszakaszból a másikba történő
legfontosabb átmenetek történnek.

