AZ RMDSZ NŐSZERVEZETE ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK
ZÁRÓNYILATKOZATA
a romániai családpolitika szükségességéről és irányvonalairól
Tekintettel
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•
•
•
•
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•

Románia demográfiai helyzetének három évtizede tartó folyamatos romlására;
A gyermekvállalási kedv előzmény nélküli csökkenésére;
A fiatalok elvándorlásának és külföldön való családalapításának aggasztó következményeire;
Románia népességi elöregedésének kockázataira;
A romániai családpolitikai intézkedések három évtizede tartó háttérbe szorulására, az
oktatási rendszer krónikus alulfinanszírozottságára;
A munka és a családi élet összeegyeztetését szolgáló, a tagállamok által három éven belül
kötelezően alkalmazandó új Európai Uniós irányelvekre;
Az RMDSZ Nőszervezete kezdeményezésére elfogadott Munka és Magánélet Közötti
Egyensúly Európai Napjának jelentőségére;
Az RMDSZ programjára, amely kiemelt családpolitikai törekvésünkként határozza meg a
magyar közösségünk szülőföldjén való megmaradását és számbeli növekedését - a fiatalok
családalapításának, otthonteremtésének támogatása, a gyermeknevelés megfelelő anyagi,
szellemi, érzelmi, erkölcsi hátterének megteremtése, valamint a családok egészségügyi,
kulturális és szabadidős igényeinek felkarolása által;

Az RMDSZ Nőszervezete 2019. november 30-i marosvásárhelyi Küldöttgyűlésén:
! Hangsúlyozza, hogy a gyermekvállalást tartósan ösztönözni csakis egy nemzeti
konszenzussal elfogadott, koherens és stabil családpolitika által lehetséges.
! Felhívja a figyelmet a gyermeket nevelő családok tehermentesítésének, a családi és szakmai
élet összeegyeztethetőségének fontosságára.
! Felkéri a román politikai pártok vezetőségét és nőszervezeteit, hogy támogassák az
RMDSZ vonatkozó törvénykezdeményezéseit
1. a gyermeket nevelő családok számára elérhető adó- és illeték kedvezmények bevezetésére
2. a gyermeket nevelő családok kedvezményes lakásvásárlási-, lakásbővítési-, lakásépítés hitelprogramjára
3. a 3 vagy több gyermeket nevelő családok számára elérhető autóvásárlási támogatásra
4. a bölcsődei ellátás normatív finanszírozását szabályozó törvény azonnali életbe léptetésére
5. a munkavállalás és a családi élet összeegyeztethetőségére.

! Arra buzdítjuk az RMDSZ színeiben megválasztott polgármestereket és megyei
tanácselnököket, hogy lehetőségeik szerint kezdeményezzenek az alábbiakhoz hasonló
családtámogató, gyermekvállalást ösztönző intézkedéseket:
1. A fiatal családok számára lakásépítési célú telekkiutalást, illetve lakbértámogatást;
2. Önkormányzataik családbarát munkakörnyezetének kialakítását (rugalmas- ill részmunkaidő, gyermeksarok, szünidős gyermekfoglalkoztatás stb.), valamint a
jógyakorlatokat alkalmazó gazdasági szereplők elismerésben részesítését;
3. Ingyenes vagy kedvezményes közszolgáltatások bevezetését (közszállítási, kulturális-,
sportolási, parkolási, after-school stb.) a nagycsaládosok számára;
4. A bölcsőde és óvodaépítési pályázati források kihasználását;
5. A helyi civilszervezetekkel együttműködve olyan szociális és családtámogatási
programokat, amelyek megkönnyítik a nagycsaládok mindennapjait (nyárióvodák,
román és idegennyelv táborok, zeneoktatás, stb.).

Marosvásárhely, 2019. november 30.

