15 Μαΐου 2018- Διεθνής ημέρα οικογένειας
Στις 15 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας, η οποία ανακηρύχθηκε
από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1993.
Ο φετινός εορτασμός θα έχει θέμα: ”Οικογένειες και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς”. Σκοπό θα έχει
να διερευνήσει το ρόλο των οικογενειών και των οικογενειακών πολιτικών ειδικότερα, όσον αφορά
στην προώθηση του στόχου 16 για την αειφόρο ανάπτυξη. Ο συγκεκριμένος στόχος περιλαμβάνει ενέργειες
και δράσεις και την προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για τη γενικότερη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Οι προσεγγίσεις-προσπάθειες στις οικογενειακές πολιτικές σχετικά με τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς
ποικίλλουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Σε ορισμένες περιοχές, δίνεται έμφαση στην κοινωνική ένταξη διαφόρων
τύπων οικογενειών ή/και ατόμων, όπως οικογένειες μεταναστών ή ιθαγενών, εθνικές μειονότητες
ή οικογένειες με άτομα με αναπηρίες. Σε άλλες περιοχές, δίδεται πρωταρχική έμφαση στην κοινωνική
προστασία των ευάλωτων οικογενειών, ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία.
Από την πλευρά του ο Ο.Η.Ε. θεωρεί την οικογένεια ως τη “θεμελιώδη κοινωνική ομάδα και εκείνο το φυσικό
περιβάλλον όπου πραγματοποιείται η ανάπτυξη και η ευημερία όλων των μελών της, ιδιαίτερα
των παιδιών”. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών και
κατ’ επέκταση στα κράτη μέλη στα χρόνια, που πέρασαν, μπορούμε να αναφέρουμε το θέμα
της αλληλεγγύης μεταξύ οικογενειών διαφορετικών εθνοτήτων, της οικογενειακής και της οικονομικής
κρίσης, την κρίση του θεσμού της οικογένειας στις σύγχρονες οικογένειες, κλπ. Ιδιαίτερη σημασία πάντως
δίνεται στον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι πατέρες στην οικογένεια, ένας ρόλος που κινείται ανάμεσα
στην ευθύνη και την καθημερινή πρόκληση.
Φέτος είναι μια σημαντική ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να σκεφτούμε τον ουσιαστικό ρόλο που παίζει
η οικογένεια στη σύγχρονη κοινωνία. Εμείς στον Όμιλο για την UNESCO για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη
και τον Πολιτισμό πιστεύουμε πως σκοπός είναι να επικεντρωθεί ο ρόλος της κάθε οικογενειακής μονάδας
στην ανάπτυξη και εξέλιξη του κάθε μέλους της εν γένει, να επεξεργαστεί λύσεις σε συγκεκριμένα
προβλήματα και να μετατρέψει το σημαντικότερο συνεκτικό πόλο της κοινωνίας μας σ’ ένα νέο σημείο
εκκίνησης για τον αυριανό μας κόσμο. Οι θεσμοί, η πολιτεία γενικότερα αλλά και τα άτομα μεμονωμένα
οφείλουμε να εστιάσουμε σε θέματα όπως:
•στη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας,
•στην κοινωνική ένταξη και στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αλλά και εθνοτήτων και
•στη μελέτη των κυριότερων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της οικογενειακής φτώχειας σε παγκόσμιο
επίπεδο ως μία από τις βασικές παραμέτρους των πολιτικών του Ο.Η.Ε.
Η έννοια της οικογένειας είναι απλή και τεράστια ταυτόχρονα. Είναι-όπως προαναφέρθηκε-ο ακρογωνιαίος
λίθος της κοινωνίας μας, είναι η ιστορική ένωσή μας από τις απαρχές της ανθρωπότητας, ένωση του πατέρα
με τη μητέρα, ένωση αγάπης , ισότητας και μελλοντικής δημιουργίας. Μπορεί να περιλαμβάνει μια
εξαιρετική ποικιλία μορφών ανάλογα με τα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια. Έχουμε ηθικό,
κοινωνικό αλλά και προσωπικό χρέος να τον προστατέψουμε.
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