Kar je dobro za družino, je dobro za Slovenijo
1. Družina nekoč
Družina je bila in ostaja osnovni družbeni gradnik, ki ga sestavljata mati in oče z otroki, ki jih
vzgajata. Skozi vso slovensko zgodovino so tradicionalno slovensko družino določale
vrednote, ki so zagotavljale nadaljevanje slovenske tradicije, krščanske vere, ohranjanje
slovenskega jezika, kulture in slovenske nacionalne identitete. Iz teh vrednot so črpali odrasli
otroci svojo moč, ko so se osamosvojili od staršev in si ustvarili svoje družine. Tradicionalne
vrednote so tiste, ki se prenašajo iz generacije v generacijo in postavljajo okvir, v katerem
družina deluje in uspeva s polno odgovornostjo za svoje otroke.
2. Družina danes in jutri
Tradicionalna slovenska družina se je zaradi spremenjenih gospodarskih in družbenih razmer,
med katerimi še posebej izpostavljamo skrb za ekonomsko preživetje in razmah novih
komunikacijskih poti, kar vodi v odtujenost med družinskimi člani, znašla pred številnimi
izzivi. Dodatno grožnjo predstavlja zapostavljanje družinske politike na račun vse bolj
prisotne teorije spola.
Vlada danes predlaga pojem družine, v katerem so porušene spolne identitete in postavlja
pod vprašaj tudi temeljne pojme starševstva, očetovstva in materinstva, kar vodi v
destabilizacijo družbe. Slovenci družino še vedno dojemamo kot prostor, kjer njeni člani
najdejo zaščito, uteho, upanje in podporo. To je okolje, ki posameznikom zagotavlja
brezpogojno ljubezen. Zavedamo se, da prepogosto prihaja tudi do odklonov od tega ideala,
zato smo dolžni kot družba poskrbeti za to, da bi bilo takšnih odstopanj čim manj. Ostro
obsojamo kakršnokoli nasilje v družini.
Zavedamo se, da se pojem družine kot osnovne in temeljne družbene celice spreminja,
vendar ne sprejemamo, da se spreminja v smeri njenega razvrednotenja.
Odločno se zavzemamo za takšno družinsko politiko, ki bo sledila zakonom narave in družini
ter očetu, mami in otroku povrnila pomen in dostojanstvo. Podpiramo ukrepe, ki prispevajo
k dvigu števila rojstev in večji skrbi za vzgojo za dom, narod in domovino, za otrokov telesni,
duhovni in duševni blagor. Družina je bistvo in porok za razvoj slovenskega naroda, zato
bomo usmerili vse moči v njeno zaščito.
3. Smernice razvoja tradicionalne slovenske družine v prihodnje
Vzgoja otrok je v prvi vrsti zaupana staršem in je nenadomestljiva. Družina je bila in vedno bo
najboljše okolje za rast in razvoj v vseh obdobjih otrokovega razvoja. Poseben pomen in
vlogo pri vzgoji otrok imajo tudi stari straši, saj se preko njih prenašajo družinske vrednote in
tradicije.
Izpostavljamo smernice, ki predstavljajo podlago za programska izhodišča na področju
družinske politike, ko bo Slovenska demokratska stranka vodila Slovenijo:
-

Zavzemamo se za tradicionalno slovensko družino, ki temelji na stabilnih in trajnih
družinskih vezeh, ki se porajajo iz stabilnih in trajnih zakonov med moškim in žensko,
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ki prevzameta polno odgovornost za svoje otroke. Definicija družine se ne more
spreminjati zaradi volje in finančne moči nobenega lobija.
Spoštujemo pravico moškega in ženske, da ustvarita zakonsko zvezo kot osnovno
človekovo pravico, ki je globoko zakoreninjena v človekovi naravi in mednarodni
zakonodaji. Oče in mama sta v otrokovem življenju pomembna v procesu
identifikacije in prevzemanja moške in ženske vloge.
Zavedamo se, da dobro delujoča družina zmanjšuje stiske v družbi. Družina je tako še
vedno najboljše zatočišče, saj nudi varnost in zaščito posameznikom, jim pomaga, da
premagajo težavne situacije v življenju, kot so bolezen, nezaposlenost, revščina in v
največji meri pripomore k preprečevanju brezdomstva.
Tudi v prihodnje bomo promovirali družino kot prostor, kjer se prepleta individualno
in družbeno, in kjer se krepijo vrednote, ki temeljijo na judovsko krščanski kulturni
tradiciji v Evropi.
Zavedamo se, da je opolnomočenje družine najboljši način, da zaščitimo posamezne
državljane in okrepimo celotno družbo. Družina je prvo in najpomembnejše mesto za
socializacijo posameznika.
Zagovarjamo politično in ekonomsko podporo, namenjeno spodbujanju rojstev,
vzgoji otrok in njihovemu izobraževanju. To je še posebej pomembno v luči staranja
prebivalstva in vse manjše natalitete.
Sprejemamo znanstvene in empirične dokaze, po katerih je družina najbolj varen
pristan za vzgojo otrok. Razširjena družina (babice in dedki, širši krog sorodstva) je
stabilizirajoči dejavnik, ki krepi identiteto posameznega moškega in ženske.
Zavzemamo se, da se družinam, ki se odločijo za več otrok, nudi ustrezna finančna
podpora. Prav tako bomo dostojno poskrbeli za družine, kjer mame ostanejo doma in
skrbijo za mladi rod in gospodinjstvo, saj je v interesu Slovenije vzgojena mladina, ki
dela, diha in živi za vrednote, za blagor naroda in ima spoštljiv odnos do sočloveka,
staršev in domovine.
Predlagamo spremembe na področju družinske politike, ki bi omogočile, da se materi
ali očetu v primeru storitve naklepnega kaznivega dejanja odvzame roditeljsko
pravico in omogoči starim staršem posvojitev vnukov, če ti ostanejo brez staršev.
Spodbujali bomo starše, da bodo aktivno spremljali šolsko politiko, ne s poseganjem v
učiteljevo avtonomijo, temveč tako, da skrbno nadzorujejo izbor vsebin, zlasti
tematik o spolni vzgoji.
Povezujemo se z organizacijami, ki so usmerjene v prid družine. Državljanom bomo
jasno povedali, katere organizacije in politične stranke zagovarjajo tradicionalne
družinske vrednote.

4. Sklepna misel
Naše družine morajo postati svetilnik upanja, vrednot in spodbode za celoten narod. Luč
sicer včasih sije bolj, včasih manj, a vedno je vidna. Stopimo iz ravnodušnosti,
prevzemimo odgovornost in sooblikujmo družbo, naklonjeno družini. Bodimo hvaležni za
otroke, mamo, očeta, brate, sestre in stare starše.
»Bog živi slovensko družino!«

