Wybory Europejskie 2014:
Manifest na rzecz całościowej i skutecznej polityki
dla rodziny, stanowiącej bogactwo Europy.
Jako kandydat w wyborach Europejskich zobowiązuję się do stałego brania pod uwagę potrzeb
rodziny w czasie podejmowania decyzji mających wpływ na społeczeństwo, w celu umocnienia roli
rodziny, dla dobra Europy, kierując się zasadą pomocniczości teraz i w przyszłości.
Zobowiązuję się do wspierania i promowania praw rodziny poprzez:
1. Uznawanie komplementarności kobiety i mężczyzny
Formuła „rodzaj” („gender”) zamiast „płeć” nie ma podstaw prawnych w Traktacie UE. Uznaję różnice
istniejące między kobietą i mężczyzną i odmawiam uznania ideologii gender nakierowanej na zatarcie
w przestrzeni publicznej różnic wynikających z seksualności.
2. Zdefiniowanie, poszanowanie i wspieranie instytucji małżeństwa
Związek partnerski zawarty miedzy osobami tej samej płci jest związkiem różniącym się od
małżeństwa kobiety i mężczyzny.
Zobowiązuję się szanować prawo Państw członkowskich do formułowania praw dotyczących związku
partnerskiego i małżeństwa. W imię zasady pomocniczości będę się przeciwstawiał próbom ingerencji
UE w tej dziedzinie przez stanowienie prawa wspólnotowego.
3. Szacunek dla godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci
Zobowiązuję się szanować życie na wszystkich jego etapach, również dzieci poczęte, także poprzez
realizację kryteriów zawartych w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-34/10 i
Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”.
4. Uznanie, że ojciec i matka są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci
Podejmę wszelkie starania, aby Unia Europejska, we wszystkich swoich programach adresowanych do
młodzieży i w sprawach edukacyjnych, szanowała i podkreślała prawo rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z ich przekonaniami moralnymi i religijnymi, biorąc pod uwagę tradycje kulturowe
rodziny nakierowane na dobro dziecka i uwzględniające jego godność osobistą.
5. Uczynienie rodziny podmiotem prawa
Rodzina ma prawo do ochrony i pomocy ze strony społeczeństwa. Zobowiązuję się do pracy na rzecz
praw i potrzeb rodziny, nie naruszając kompetencji państw członkowskich UE.

6. Stosowanie ''family mainstreaming”
Aby zapewnić rozwój integracji europejskiej w wymiarze przyjaznym człowiekowi, Unia Europejska
musi brać pod uwagę potrzeby rodzin we wszystkich swoich decyzjach. Zobowiązuję się wspierać
ideę „family mainstreaming” we wszystkich sektorach polityki.
7. Wspieranie głosu rodzin
Stowarzyszenia rodzinne są głosem rodzin, w sposób autentyczny wyrażającym ich potrzeby. Jestem
zdecydowany uznać rolę i wkład stowarzyszeń rodzinnych w pracę nad tworzeniem i rozwojem
programów, które wpływają na życie rodzin.
8. Uznanie wagi pracy nieformalnej
Zobowiązuję się do pracy na rzecz uznania nieodpłatnej pracy matki i ojca w domu jako wartości
potrzebnej rodzinie i społeczeństwu w zakresie kompetencji przynależnych UE. Uznaję wartość
wolontariatu w tworzeniu spójności społecznej.
9. Wspieranie właściwej równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym
Wzięcie pod uwagę życia rodzinnego za podstawę do tworzenia warunków pracy pozwoliłoby
rodzinom na znajdowanie czasu wspólnego, ale również poprawiło demografię i spójność społeczną.
Zobowiązuję się bardziej zwracać uwagę na równowagę miedzy pracą zawodową i życiem rodzinnym,
z uznaniem niedzieli jako czasu wspólnego odpoczynku.
10. Działania na rzecz urlopu macierzyńskiego
Będę czynnie uczestniczyć w podjęciu na nowo negocjacji w sprawie dyrektywy dotyczącej urlopu
macierzyńskiego, pozwalającej na wydłużenie jego minimalnego czasu trwania.
11. Gospodarkę wspierającą rodzinę
Zaangażuję się w prace prowadzące do stworzenia rodzinom warunków ekonomicznych, które
zapewnią im godne życie i warunki pełnego rozwoju.
12. Działania na rzecz godnej pracy dla każdej rodziny
Potrzebą każdej rodziny jest praca pozwalająca jej na utrzymanie. Zobowiązuję się pracować nad
polityką zatrudnienia, nie biorąc pod uwagę jedynie ekonomii i finansów, ale również aktywne
uczestnictwo w tworzeniu dobra wspólnego, będące narzędziem ochrony przed ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, nakierowane na osobę i jej zdolności.
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