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Ministři pro rodinu: Je třeba reflektovat zájem dítěte, kvalitu
péče a svobodu rodiny
Velmi plodná a korektní diskuse ukázala, že členské státy považují debatu na témata
péče o děti za velmi žádoucí.
Během dnešního setkání ministrů pro rodinné otázky, které uspořádalo české předsednictví v
rámci naplňování priority horizontální podpory rodiny v politikách Evropské unie, se
diskutovalo o tzv. barcelonských cílech zaměřených na podporu institucionální péče o malé
děti.
Diskuse potvrdila, že mezi jednotlivými zeměmi panují rozličné názory na způsob podpory
slučitelnosti rodiny a zaměstnání, které vyplývají z odlišných kulturních, historických i
politických tradic a zkušeností. Většina států uvedla, že barcelonské cíle nadále podporuje,
současně ovšem nepočítá s jejich naplněním do roku 2010. Některé státy poukázaly rovněž na
nutnost respektování dělby kompetencí ve sféře rodinné politiky.
V rámci diskuse se prokázala všeobecná shoda na některých principech, které by měly být
současně zohledňovány. Byl zdůrazněn prvek nejlepšího zájmu dítěte jako jednoho z
východisek politiky slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Pohledy různých států na to, co je tímto
zájmem se ovšem liší. Shoda panuje v otázce zohledňování kvality péče. Současně byla
všeobecně akcentována svoboda rodin, která by měla být „obousměrná“ a měla by umocňovat
různé formy péče o děti podle skutečného zájmu a poptávky rodin. Řada států podpořila
potřebu společenského uznání neformální a neplacené péče o děti, které je jednou z podmínek
naplňování cílů rovnosti žen a mužů.
Setkání ministrů ukázalo, že přes rozdílnost pohledů jednotlivých států panuje společný názor
na to, že je při dosahování stanovených cílů třeba reflektovat zájem dítěte, kvalitu péče,
svobodu rodin a také poptávku. Otevření diskuse o uvedených tématech péče o děti a rodinné
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politiky bylo většinově pozitivně přijato. Setkání tak naplnilo cíl, který si České předsednictví
stanovilo.
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