Együttes Nyilatkozat a család és a családtagok védelméről
(Genf, Emberi Jogi Tanács ülésszaka, 2018. június 25.)
Tisztelt Elnök úr!
Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy ezt az együttes nyilatkozatot 89 ország nevében
tehetem, melyek teljes listája az extranet rendszeren elérhető.
A család vitathatatlanul társadalmi, kulturális, erkölcsi és vallási értéket képvisel, amit
ünnepelnünk és gondoznunk kell.
A nemzetközi emberi jogi egyezményekkel összhangban a Részes Államok kötelesek a lehető
leszélesebb körű támogatásban és védelemben részesíteni a családot, mint a társadalom természetes
alapsejtjét, továbbá lehetővé kell tenniük, hogy az teljes mértékben beteljesítse szerepét a
közösségben, biztosítaniuk kell a családtagok nevelkedését és jólétét elősegítő környezetet. Számos
nemzetközi egyezmény megerősítette már a család társadalomban betöltött központi és létfontosságú
szerepét, elismerte kulcsfontosságát a társadalmi fejlődés előmozdításában, erőteljes hatását a
társadalmi kohézióban és beilleszkedésben,

a nők jogainak megvalósulásában, és hangsúlyozta

elsődleges felelősségét a gyermekek nevelésében, irányításában és védelmében a személyiségük
harmonikus fejlődése és kiteljesedése érdekében.
Az évek során a család egysége egyre több kihívással és bénító nehézséggel szembesül vagy
általános okokból kifolyólag, mint a pénzügyi nehézségek vagy a megfelelő szociális védelem hiánya,
vagy különleges helyzetek és körülmények miatt, mint a migráció vagy a fegyveres konfliktusok.
Tényeken alapuló kutatások bizonyítják, hogy az állam és a társadalom által megfelelően védett és
támogatott család aktívan tudja védeni és előmozdítani tagjai és tágabb környezete számára az emberi
jogokat, különösen a nők, a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élők jogait, továbbá hatékony
olyan területeken, mint a nők elleni erőszak felszámolása, a gyermekmunkának és gyermekek
kizsákmányolásának visszaszorítása, és az általános iskolai kimaradások arányának csökkentése.
Ugyanígy, országaink hisznek a családokban rejlő komoly lehetőségekben a mélyszegénység
felszámolását, a fenntartható fejlődést, és a gazdasági, társadalmi és kulturális jogok előmozdítását
illetően. A 2030-as Fenntartható Fejlődési Célok teljesítésében nem feledkezhetünk meg ennek a
meghatározó társadalmi intézménynek a szerepéről, mint egyfajta alulról építkező fejlesztési
ügynökségről. Az emberi jogok és a fejlődés csak olyan szemlélettel válhatnak tényleg valóra, mely
megragadja az egyének és a családok érdekeinek és szükségeleteinek nyilvánvalóan kölcsönös
függését.
Köszönöm, Elnök úr!

