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MANIFESTUL PROGRAM  

„ROMÂNIA PENTRU FAMILIE” 
 

 

Familia stă la baza societății și este una dintre instituțiile fundamentale ale civilizației 

umane. 

 

Familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, este singura relație 

interumană care asigură mediul propice nașterii, creșterii și educării generațiilor viitoare. 

 

Ca instituție fundamentală a societății, familia asigură continuitatea poporului român. Mai 

mult decât atât, familia este locul în care valorile și tradițiile românești, care au la baza lor 

familia întemeiată pe căsătoria între un bărbat și o femeie, sunt transferate noilor generații.  

 

Acest rol primordial pe care familia l-a avut de-a lungul istoriei României are nevoie de 

sprijinul nostru, al tuturor: al statului, al instituțiilor sale specializate, al asociațiilor de familii 

și al altor ONG, al cultelor religioase și al cetățenilor, în fața tendinței societății moderne de 

a-i diminua importanța, de a degrada conceptul de familie. 

 

Instituția familiei reprezintă mai mult decât iubirea membrilor săi, ea are o structură 

publică, reglementată juridic în Constituție, în Codul Civil și în Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului. Familia, constituită prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie, este, din 

punct de vedere sociologic, un grup social format din membri legați prin relații de căsătorie, 

de sânge sau de adopție și îndeplinește, pentru membrii ei și pentru societate mai multe 

funcții: de procreare, de îngrijire și protecție, psiho-afectivă, de socializare, de reglare a 

moralității, economică. 

 

Familia în România, ca și în alte țări, este în declin, unii spun chiar în criză, astfel:  

 

 Scade numărul familiilor, prin înmulțirea divorțurilor; 

 Scade numărul nașterilor în familie sau în afara ei; 

 Crește numărul copiilor despărțiți de părinți fie prin abandon definitiv, fie pentru o 

lungă perioadă în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate pentru ocrotirea 

copilului; 

 Cresc abandonul școlar, numărul tinerilor neintegrați social, rata infracționalității, 

consumul de droguri, violența domestică, îndeosebi în cuplurile necăsătorite; 
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 Se resimte efectul negativ al declinului familiei la nivelul întregii societății, prin 

scăderea demografică, îmbătrânirea populației, lipsa forței de muncă în multe 

domenii; 

 Încetinește dezvoltarea economică și socială, este chiar primejduită continuitatea 

etnică și culturală a poporului român. Se diminuează contribuțiile la bugetul de stat, 

apar dificultăți de finanțare a sistemului de pensii, a serviciilor sociale dar și a 

sistemelor de sănătate și educație; 

 Se estompează rolul familiei în societate, scade prestigiul ei, se devalorizează 

conceptul de familie; 

 Este pusă în pericol transmiterea modelelor culturale, a limbii, culturii și tradițiilor 

poporului român către generațiile viitoare. 

 

De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că: 

1. Libertățile primite, în numele drepturilor omului, după 1989 nu au beneficiat de 

asigurarea unor mecanisme de gestionare corectă și benefică social. 

2. Creșterea ratei de ocupare în rândul femeilor le asigură acestora independența 

economică, dar le și reduce timpul acordat familiei. 

3. Nivelul de trai al majorității populației a scăzut după 1989. 

4. Înmulțirea dificultăților materiale îngreunează constituirea familiilor tinere, îndeosebi 

în ce privește asigurarea locuinței și a unui venit stabil. 

5. Creșterea vârstei medii de căsătorie scurtează perioadă favorabilă procreării. 

6. Starea de sănătate a populației, în mod deosebit a potențialelor mame, s-a deteriorat 

concomitent cu creșterea deficiențelor din sistemul sanitar. 

7. Sunt promovate agresiv alte forme, alternative familiei, de conviețuire socială (în 

special cuplul consensual). 

8. Familia tradițională și valorile ei morale sunt decredibilizate intenționat. 

9. Atacul ateist împotriva religiei și a bisericii atrage discreditarea instituției căsătoriei 

religioase și a valorilor morale. 

10. O mare parte din populație, majoritatea tineri (aproximativ 4.000.000) a emigrat. 

Aceștia fie nu se mai căsătoresc în țară, fie amână foarte mult căsătoria, fie sunt deja 

căsătoriți și despart familiile pentru o lungă perioadă, fie pleacă familii întregi. 

11. Se promovează proceduri de fertilizare și naștere, diferite de cele naturale, care fie au 

consecințe negative asupra stării de sănătate a femeii sau copilului fie sunt în afara 

eticii. 

12. Barajele birocratice în calea adopțiilor interne nu lasă copiii părăsiți de părinții 

naturali să beneficieze de o familie și nici cuplurile infertile să-și întregească familia 

astfel. 
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Iată de ce nu putem să asistăm cu pasivitate la acest fenomen, ci trebuie să inițiem o 

colaborare cu instituțiile statului, asociațiile de familii, alte ONG-uri, cultele, cetățenii 

înșiși, cu toți cei care doresc să contribuie la îmbunătățirea situației familiei. 

 

Obiectivul nostru este: Să avem în România cât mai multe familii, cât mai longevive, cât 

mai numeroase, asigurând membrilor acestora un mediu propice economic, social, 

protectiv și psiho-afectiv de formare și dezvoltare a personalității umane, iar națiunii 

române continuitatea și dezvoltarea demografică, economică, socială și culturală. 


