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Letos 14. září proběhne již 4. ročník Dne pro rodinu a manželství. Co je cílem?
Chceme jasně vyjádřit, že manželství a rodina je krásná věc, která si zaslouží pozornost veřejnosti i politiků. Letošní Den
pro rodinu a manželství je věnován právu dětí na péči obou svých rodičů (mámy a táty), která jsou nejlépe chráněna ve
funkčním manželství. Již více než rok vedeme kampaň za ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, na jejíž
podporu se nám podařilo sesbírat přes sto tisíc podpisů. Jedním z hlavních cílů letošního Dne pro rodinu a manželství je
veřejně připomenout tento požadavek.
Jana Jochová, předsedkyně

Prohlášení

Dne pro rodinu a manželství
Chceme dát politikům jasně najevo, že manželství
a rodina je pro naši společnost důležitá. I proto chceme předat Poslanecké sněmovně tuto Výzvu s co nejvíce podpisy organizací a odborníků.

My níže podepsaní, vyzýváme naše zákonodárce:
✓ Podpořte ústavní definici manželství jako svazku
muže a ženy! Rodina založená na manželství si zasluhuje společenské uznání a státní podporu, protože to je ideální prostředí pro vznik a výchovu budoucích generací. Manželství muže a ženy zaručuje
dětem právo znát své rodiče a být jimi vychováván.
✓ Odmítněte zavádění genderové ideologie v jeslích,
školkách a školách, ke kterému nyní dochází.
✓ Přijměte opatření na podporu vícečetných rodin
se dvěma a více dětmi, protože jejich situaci a jejich zájmy současná rodinná politika přehlíží.
Vyzýváme organizace a odborníky zabývající se podporou
rodiny, výchovou či péčí o děti (učitele, právníky, pedagogy, sociální pracovníky a další), aby prohlášení podpořili,
a to elektronicky nebo písemně. Více informací na:
https://alipro.cz/den-pro-rodinu/prohlaseni/

Podpořte ústavní definici manželství jako svazku
muže a ženy. Petici již podepsalo více než
100 000 občanů. Buďte jedním z nich!
Více na www.podporamanzelstvi.cz

Aliance pro rodinu vznikla v lednu 2017
transformací Výboru na obranu rodičovských
práv (VORP), jehož kořeny sahají až do 90. let
minulého století. Tehdy se aktivní rodiče
sdružili, aby hájili svá rodičovská práva na
výchovu svých dětí, ohrožená zaváděním
jednotné školní sexuální výchovy.
V průběhu let se naše aktivity rozrostly,
změnily se také hrozby, jímž čelíme. Od boje
za práva rodičů „před školní tabulí“ jsme totiž
stále více nuceni věnovat se obhajobě zájmů
a práv rodiny jako takové, ba dokonce zápasit
o samu její definici a právní vymezení.
K hlavním cílům Aliance pro rodinu patří
všestranná podpora rodiny, založené na manželství jednoho muže a jedné ženy, jakož
i obhajoba primátu rodiny ve výchově a vzdělávání dětí.
Právě takto chápaná rodina dnes čelí nebývalým tlakům z mnoha stran. Jsme přesvědčeni, že manželství je jedinečná a nenahraditelná forma partnerského vztahu, který
umožňuje předávání života a řádnou výchovu
dětí. Jenom zde dochází k ideálnímu naplňování funkcí rodiny.
Aliance pro rodinu usiluje o zrod celospolečenského hnutí na podporu manželství
a rodiny. Své postoje, cíle a návrhy bude tlumočit politikům, novinářům, médiím a veřejnosti.

K našim cílům patří
především:
Dosáhnout společenské, kulturní,
sociální a legislativní podpory pro
rodinu založenou na manželství
muže a ženy, která je základní buňkou společnosti a na níž závisí dobro
jednotlivců, rodin, dětí, seniorů, jakož i celková prosperita společnosti
a její budoucnost.
Uchovat jedinečné místo manželství
ve společnosti, bránit oslabování
jeho postavení.
Poskytovat mladým lidem dostatečné a vyvážené informace o smyslu,
výjimečnosti a přínosech manželství
a rodiny založené na manželství.
Usilovat o odpovídající společenské
ocenění rodičovské výchovné péče
jako společensky důležité práce
včetně odpovídající finanční kompenzace.
Posilovat ekonomickou a sociální
autonomii rodiny, mezigenerační
solidaritu a soudržnost rodinných
vazeb, aby rodina byla schopna plnit
svoje přirozené funkce ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči
všem svým členům.
Podporovat právo dítěte vyrůstat
v kompletní a stabilní rodině s matkou a otcem.
Podporovat spolupráci rodičů a školy ve výchovně-vzdělávacím procesu, kde bude respektováno ústavní
právo rodičů na výchovu svých dětí.
Docílit ukončení státní podpory ideologiím znevažujícím roli rodiny
a popírajícím přirozenou jedinečnost
a komplementaritu mužů a žen.

Z aktivit Aliance pro rodinu:
Organizujeme semináře pro
rodičovskou i odbornou veřejnost
Počátkem května proběhl v Praze
seminář o sexuální výchově pro pedagogy a rodiče. Plný sál naslouchal
přednáškám, které z mnoha různých
úhlů ukazovaly, co pod tímto pojmem máme rozumět, proč je sexuální výchova důležitá a proč náleží do
zodpovědnosti rodičů. Řeč byla také
o současných trendech ve školách.
Záznamy přednášek budou ke shlédnutí na našem youtube kanálu. Zájem o akci byl obrovský, uvažujeme
o konání podobného semináře mimo
Prahu.

Sledujeme legislativu z pohledu
fungování rodiny
Aliance pro rodinu podporuje zvýšení
hranice pro odvody na sociální
a zdravotní pojištění na 11 500 Kč
u dohody o provedení práce (podrobnosti sněmovní tisk 182/0, Novela z. o nemocenském pojištění).
Podrobnější komentář najdete v dubnovém Občasníku, který je ke stažení
na aliančním webu www.alipro.cz

Podporujeme prorodinná opatření
Aliance podporuje péči a výchovu
rodiči dítěte nebo v rámci širší rodiny. Za prorodinná považujeme taková legislativní či jiná opatření, která
podporují porodnost, výchovu dětí
vlastními rodiči nebo v rámci rodiny, vhodnou kombinaci zaměstnání
s péčí o děti.
O tom, jakým způsobem rodiče
(ne)využijí svá práva, záleží jen na
jejich vzájemné dohodě. Podporu
předškolních zařízení pro děti do tří
let proto nepovažujeme za prorodinné opatření, ale spíše za prozaměstnanecké opatření.
Připomínky k tématům diskutovaným na letošním Fóru rodinné politiky najdete v červnovém Občasníku.

Vydáváme tématické sborníky
V dubnu jsme pořádali mezinárodní
seminář „Proč potřebujeme ústavní
definici manželství“. Z pronesených
příspěvků vznikl sborník, aby se
s texty mohli seznámit i ti, kteří nemohli být na semináři přítomni.
Sborník rádi zašleme poštou za úhradu poštovného. Pište si o něj na adresu: kancelar@alipro.cz

Připomínkujeme školskou
legislativu
Pozorně sledujeme ministerstvem
školství zahájenou revizi rámcových
vzdělávacích programů (RVP, dříve
osnovy), podle kterých si školy sestavují obsah vzdělávání. Rodiče jsou
hlavní vychovatelé, nikoliv stát, rodiče jsou primárně zodpovědní za
vzdělání svých dětí, proto musejí mít
právo ovlivňovat obsah vzdělávání.
Do škol nepatří žádné ideologie, děti
se mají vzdělávat, ne dostávat politické školení.

Občasník pro celou rodinu
Nepravidelný tištěný občasník je
nejen newsletterem, přinášejícím
aktuality a informace o aktivitách
aliance, ale chce také seznamovat
s novinkami a připravovanými legislativními změnami, které se týkají
rodiny a dětí a věnovat se aktuálním
otázkám v oblasti vzdělávání, školství
a sociálních věcí. Všechna vydaná
čísla naleznete na www.alipro.cz.
Budeme rádi, dáte-li nám vědět, jak
se vám občasník líbí, či pošlete-li svůj
podnět či dotaz, nebo rovnou článek.

Počet uzavíraných manželství
od roku 2013 trvale roste. Zvyšuje
se také průměrná délka manželství. Dle údajů ČSÚ v roce 2018
uzavřelo sňatek 54,5 tisíce párů
mužů a žen, o 1,9 tisíce více než
v roce 2017.
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