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Poselství generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu
dni rodin 2013
Rodiny stmelují společnost a díky mezigeneračním vztahům se toto pojítko předává
v čase. Letošní Mezinárodní rok rodin je příležitostí k oslavě vazeb mezi blízkými lidmi,
které nazýváme rodinami. Máme také možnost uvědomit si vliv společenských a
ekonomických trendů na situaci rodin a zamyslet se, co můžeme udělat pro to, abychom
postavení rodin upevnili.
Mladí lidé touží po nezávislosti, nezaměstnanost však řadu z nich nutí spoléhat na
podporu rodičů déle než předpokládali. Nedostatek finančně dostupné a kvalitní péče o
děti komplikuje dvoukariérovým rodinám snahu skloubit pracovní i rodinné povinnosti.
Jsme sice úspěšní v prodlužování délky života, o to více pozornosti však musíme věnovat
problému neadekvátnosti výše penzí a dostupnosti péče o starší lidi.
Tyto výzvy činí podporu rodin důležitější než dříve, ať už jde o mladé lidi, kteří žijí u svých
rodičů a shánějí zaměstnání, prarodiče závislé na péči svých dětí, nebo početné členy
velkých rodin, kteří se starají o malé děti.
Rodiny si zaslouží podporu tvůrců politik, ať už jsou jimi veřejné instituce nebo soukromé
podniky.
V celém světě narůstá uvědomění potřeby politik ve prospěch mezigenerační solidarity a
mezigeneračních programů. Víme již, že přiměřená výše penzí a podpora poskytovatelů
péče o starší lidi prokazatelně pomáhá seniorům i celým rodinám. Mezigenerační
programy propagující dobrovolnictví mezi mladými i staršími lidmi, přinášejí prospěch
všem generacím. Příležitosti k vytvoření vazeb mezi lidmi všeho věku mají obrodný vliv na
celou společenost.
Mezigenerační iniciativy přispívají také k řešení globálních rozvojových priorit. Snižují
nerovnosti a sociální vyloučení, podněcují občanské iniciativy a prostřednictvím
komunitních programů zlepšují infrastrukturu veřejného prostoru.
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny vyzývám vlády, občanskou společnost, rodiny i
jednotlivce k podpoře iniciativ, které spojují lidi všech generací při budování zdravějšího
světa pro všechny.
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