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Za nejvíc stabilní lze i v současné době považovat rodinu
založenou na manželství
O pojetí současné rodiny a směrech, kam se ubírá či by se ubírat měla, debatovali
odborníci na konferenci „Rodina na prahu 21. století“. Mezinárodní akci už po páté
uspořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), a to od čtvrtka 10. do pátku
11. prosince 2009 v Poslanecké sněmovně v Praze. Cílem konference bylo poukázat na to,
že model rodiny založený na manželství není překonán. Odborníci ho považují za
nejstabilnější a nejvýhodnější, a to nejen rodinu jako autonomní jednotku, ale také proto,
že tato forma soužití pozitivně působí na stabilitu společnosti.
Témat konference byla celá řada, mimo jiné: rodina na cestě změn a růstu, dítě mezi
rodinou a institucemi, prorodinné aktivity či poradenství na cestě změn. Příspěvky
přednesli sociologové, psychologové, pediatři, právníci i další experti, kteří se zaměřují na
konkrétní práci s rodiči, dětmi a rodinou jakou takovou. V jednotlivých vystoupeních zazněla
například potřeba zdůrazňovat práva a povinnosti rodičů k dětem, stejně jako práva a
povinnosti dětí samotných. I když zrychlující se životní styl oboustranně oslabuje vztah
rodič – dítě, je podle účastníků konference zřejmé, že péči rodičů o dítě a související
odpovědnost nemůže zcela převzít žádná instituce, ani škola. Úloha rodičů související se
správným vývojem dítěte je totiž nenahraditelná.
Debatující se rovněž shodli, že stát by měl rodinné politice věnovat velkou pozornost. I
proto MPSV tuto pravidelnou konferenci uspořádalo. S vědomím, že tradiční rodinu, která
tvoří základ společnosti, ohrožuje stále víc vnějších i vnitřních vlivů a experimentovat
v této citlivé oblasti není možné. Na prvním místě musí podle ministerstva práce a
sociálních věcí vždy být nejlepší zájem dítěte.
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