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Народно-демократична ліга молоді
за підтримки


Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту



Інститута релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві
м. Київ, 6-7 грудня 2008 р.
Ми, учасники Конгресу молодих родин, переконані, що основою українського

суспільства є Родина. Негативні явища, які присутні у родинних стосунках, в більшій мірі
проявляються у суспільному житті. До таких явищ, ми відносимо – деструктивні
конфлікти, що призводять до руйнування родин, аборти, насильство, безвідповідальне
батьківство, сексуальна розбещеність та інфантильність. В результаті, в останні роки в
Україні постійно зменшується кількість населення. До вагомих причин цього, ми
відносимо також соціально-економічні фактори - нестабільність з роботою, відсутність
належного житла та агресивне навколишнє середовище.
Така вкрай небезпечна ситуація ставить під загрозу національну безпеку
української держави, оскільки населення є одним із рушійних сил суспільного та
економічного розвитку. Зменшення населення, зниження рівня освіти та свідомості в
довгостроковій перспективі ставить під серйозну загрозу розвиток України, а, отже, і
існування держави.
Тож, перспективна державна політика має спрямовуватись на зміцнення інституту
Cім’ї на цінностях поваги гідності особистості, внутрішньої свободи та співпереживання з
забезпеченням належного економічного розвитку.
Тому ми покликані активізувати суспільну діяльність для

зміцнення сімейних

цінностей, підготовки молоді до сімейного життя через діалог та соціальну і психологічну
підтримку, а також надання практично-методичної допомоги родинам.
Під час роботи Конгресу молодих родин були обговорені наступні питання:
1. Вплив кар’єри на стосунки у родині.
2. Народження дітей у сім’ї та проблема абортів.
3. Шлюб: цивільний, зареєстрований чи церковний?

Ми, учасники Конгресу молодих родин, звертаємо увагу на те, що в умовах
демографічної кризи основою державної політики має бути не соціальна і професійна
презентабельність чоловіка та жінки, а їх покликання бути татом та мамою.
Відзначення дня матері та дня батька має носити загальнодержавний характер.
Важливим є популяризація родинних цінностей через приклад успішних Родин
відомих акторів, артистів, політиків, бізнесменів, спортсменів, науковців. В освітніх
програмах для молоді про сексуальність основний акцент необхідно робити не на
просвітництві, а на формуванні ціннісних і духовних засад сприйняття статевості і
людської сексуальності.
Ми закликаємо державні служби вилучити із соціальної реклами елементи, що
під приводом боротьби з небажаними наслідками сексуальної взаємодії, розбещують
молоде покоління і формують у нього легковажне ставлення до людської
сексуальності. Пропонуємо внести в текст оголошення, яке звучить у громадському
транспорті, звертання до пасажирів із проханням поступатися місцем вагітним
жінкам.
Закликаємо розробити та прийняти на законодавчому рівні документ, який би
зобов’язав всіх пацієнток приватних та державних жіночих консультацій, що
звернулися до лікаря з метою переривання вагітності (вакуум-регуляція чи аборт),
проходити зустріч з психологом та священиком. Зобов'язати проходити подібні
консультації чоловіків, що причетні до зачаття дитини.
Закликаємо зробити програму штучного запліднення більш доступною.
Організувати тематичні зустрічі для подружніх пар для спілкування та обміну
досвіду, зміцнення міжлюдських стосунків тощо.
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