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A MAGYAR CSALÁDTUDOMÁNYI TÁRSASÁG KÜLDETÉSNYILATKOZATA
(tervezet)
A Társaság megalakulásának okai, céljai és stratégiája
A Társaság megalakulásának okai:
Első ok: Veszélyes tünetek tapasztalhatók a család körül
Számos felmérés és tanulmány igazolja, hogy a család körüli válság társadalmunk egyik legnagyobb tragédiája. E válság hazai jellemző tünetei: a küszöbön álló demográfiai katasztrófa, az emberek fele nem házasodik, a másik felénél a házasságok ötven százaléka felbomlik, a házasságkötés időpontja nagyon kitolódott, több mint negyven százalék a házasságon kívül született gyermekek aránya, több tízezer az évenkénti abortusz, a fiatalok lelkiállapota meglehetősen negatív, az emberek nem törődnek eléggé a másikkal, a kiszolgáltatottság és a létbizonytalanság növekszik, az emberek gyakran lenézik és ellenségnek tekintik a másik nemet, a fiatal házasok 19 %-a meddő, a 16-27 éves lányok 70 %-a HPV-vel fertőzött. A nem jól sikerült párkapcsolatokból és válásokból adódóan egyre többen szorulnak rá a szociális ellátó rendszerre, ami a költségvetésnek növekvő terheket jelent. A szétköltöző pároknak eggyel több berendezett lakásra van szüksége, nő a szegénység és a kiszolgáltatottság, fokozódik a hajléktalanná válás esélye, még a gyerekek számára is.

Második ok: A család körüli negatív tünetek eredete és jellemzői tudományos módszerekkel kereshetők és jellemezhetők, ezért ezek, valamint a válságból kivezető út széleskörű elemezésére lenne szükség. Tévedés, hogy itt alapjában véve ideológiai kérdésekről van szó. Sokoldalú, multidiszciplináris megközelítésekre van szükség.
E válsághoz vezető okok felmérésekkel és logikus következtetésekkel feltérképezhetők. Az eredmény többféleképpen megfogalmazható, néhány példa: (i) e válság a párkapcsolatokban bekövetkezett változásokban, nevezetesen a nem házasságon alapuló, elköteleződés nélküli, könnyen felszámolható párkapcsolatok általánossá válásában és az annak következményeként jelentkező önzésben, elmagányosodásban keresendő, (ii) a házasságkép tisztázatlansága vezetett ide, (iii) a fogyasztói társadalom elértéktelenítette a legbensőbb emberi kapcsolatokat, (iv) az oktatásból eltűnt a házasság és a család értékként való bemutatása, azaz a családi életre nevelés és ugyanakkor a közszférát, különösen a médiát, ellepte a szexuális szabadosságra hívó szemlélet, ami az emberi kultúra nemiségre, házasságra és családra vonatkozó szeletének szinte teljes szétrombolását eredményezte. Az okok és főképpen a kivezető út kereséséhez szociológiai, filozófiai, etikai, antropológiai, pszichológiai, orvosi, jogi, történészi, gazdasági és komplex numerikus modellezésen alapuló kutatásokra és integrált elemzésekre van szükség.
Harmadik ok: A nemiség, a párkapcsolatok, a házasság és a család témakörben még mindig igen sok a káros és nem igaz nézet szinte az egész társadalomban és ezen változtatni érdemes.
Itt nem értékpluralizmusról van szó, hanem a jó és a rossz, az érték és a károkozás, az erkölcsös és az erkölcstelen, az emberséges és az embertelen, a szabadság és a hazugság összekeveréséről. Az értékpluralizmus különböző értékek egyidejű fennmaradását segíti, mint például a hűség, szeretet, szerelem, barátság vagy szabadság, de nem értékeket és azok ellentétét, például hűséget és hűtlenséget, szeretetet és önzést. Ezek azonos értékekként való kezelése maga az anarchia, ami a kultúra megszűnését jelenti, kegyetlen és embertelen, kiszolgáltatottságot előidéző és fenntartó társadalmi létet teremt. Mindez tapasztalható is. Erről szól a család körüli válság. A média, különösen a fiataloknak szánt média, sugallta emberkép botrányosan primitív, hazug, káros és kultúra ellenes. A testi-lelki egészséget ajánló produktív életpálya, a felelősségteljes párkapcsolatok, és a majdani házasságra történő felkészítés helyett, egyéjszakás kalandokra, szingli, mingli, biszexuális és poligám életmódra buzdítanak, miközben a hűséget és a házasságot elavultnak, egészségtelennek, sőt néha nevetségesnek tüntetik fel. Az egyetlen nemi társra való törekvés, pedig fel sem merül a palettájukon. Teszik mindezt büntetlenül a huszonegyedik század Európájában és így hazánkban is. Az lehet, hogy egy újság ezek miatt tud anyagilag fennmaradni, de az országnak okozott kár nagyságrendekkel nagyobb.
Negyedik ok: A három nagy emberi érték egyikét, nevezetesen a családi kapcsolatokat tiporja sárba a fogyasztói társadalom. Ezt jó érzésű embernek nem szabad hagynia.
Mind tudományos felmérések, mind alapvető etikai megfontolások egyértelműen igazolják, hogy az ember számára legnagyobb érték az élete, a testi-lelki egészsége és a családi kapcsolatai. Minél nagyobb értékeket zúzunk szét, annál nagyobb az okozott kár és szenvedés. Ezért érthető, hogy a legnagyobb emberi értékek egyikének, jelen esetben a közvetlen családi kapcsolatoknak a devalválása, sőt egyenesen rossz és károsként történő bemutatása, a társadalom alapjait tépi szét. Társadalmi szinten nem az a katasztrófa, hogy van egy-két gyilkosság, rablás vagy súlyos betegség, hanem ha ezek általánossá válnak. Minél nagyobb érték sérül és minél nagyobb arányban, annál jobban sérül az egész társadalom. Itt, mint említettük a legnagyobb emberi értékek egyike sérült alapjaiban és általánosan, így a válság teljesen érthető, sőt szomorú lenne, ha mindez nem vezetne ide, mert ez azt jelentené, hogy az ember az ember számára nem értékes.
Ötödik ok: A válság megoldásának kulcsa a megelőzés, ami egyelőre nem kap elég figyelmet.
E nehézségeken és negatív tendenciákon valamit segítenek a szociálpolitikai családtámogatások, de a család körüli válság megoldása egyértelműen az erkölcsi és kulturális megújulástól függ, amelynek előfeltétele és alapja a házasságkép, valamint a házasságon alapuló családkép helyreállítása, azaz az emberi életpályák jelentős csorbulásának megelőzése és az ember méltóságának helyreállítása. E nélkül lényegi változást nem várhatunk. Arról van szó, hogy ki akarunk-e emelkedni a társadalmi és gazdasági válságból, vagy hagyjuk magunkat belezuhanni a demográfiai és társadalmi katasztrófába. Nem szabad engednünk, hogy a legbensőbb emberi kapcsolatok is a fogyasztói társadalomban elszabadult önző érdekek áldozatává és martalékává váljanak.
Hatodik ok: A köznevelésből az utóbbi ötven évben eltűnt a házasság és a házasságon alapuló család értékként való bemutatása.
Az élet fontos területéről vonult ki az iskola. Ezzel e terület kultúrája és a közoktatás alapelvei is sérültek.
Hetedik ok: Mindezek miatt gyermekeink nagy veszélynek vannak kitéve és jó lenne megtalálni e veszély leghatékonyabb megoldásához vezető utat.
Nyolcadik ok: Számos felmérés igazolja, hogy a megfelelő szakértelemmel vezetett családi életre vagy más szóval házasságra nevelés hatékony eszköz a család körüli negatív tendenciák enyhítésére.
Kilencedik ok: Hazánkban, az utóbbi időben több civil, akadémiai és állami kezdeményezés indult a család körüli válság csökkentésére. Ezek összefogására igen nagy szükség van. Ezen összefogás hatékony eszköze lehet a Magyar Családtudományi Társaság megalakulása.

A társaság céljai:
A nemiséggel, házassággal, családdal foglalkozó hazai akadémiai, civil és bizonyos tekintetben az állami szféra erőinek és szakembereinek összehangolása és összefogása.

Mint említettük a család válságának alapvető oka egyértelműen a felelőtlen párkapcsolatok általánossá válásában és az annak következményeként jelentkező önzésben és elmagányosodásban keresendő. Ezért a megelőzésre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. E nélkül számottevő eredmény egészen biztosan nem érhető el és hazánk aligha tudja a család válságát megoldani, a demográfiai katasztrófát elkerülni, vagy a gazdasági krízist megszüntetni. A feladat gyors és szakszerű megoldása az egész ország érdeke.

A témakör oktatása megszervezésének segítése. Itt irányvonalak keresése és kitűzése. A családi életre nevelés iskolai oktatásának kidolgozása, melynek része a közoktatásba, a felsőoktatásba és a pedagógusképzésbe történő bevezetése. Alapvető kérdések: ki-, hogyan-, miből- és milyen tárgy keretében tanítsa. A megoldást a köz- és felsőoktatási tálca illetékeseivel együttműködve kell megvalósítani.

A családi életre nevelés médián keresztül történő oktatásának megszervezése.

A családi életre nevelés legitim közös minimális értékrendjének megfogalmazása, majd a társadalom minél szélesebb körben történő elfogadtatása és érvényesítetése. Ezen értékrend megalkotásához kiindulási alap az Alkotmány, az Alaptörvény és a kutatási eredmények. A hazai egyházaknak a tématerületre vonatkozó alaptanítása azonos és minden bizonnyal összhangban van az Alkotmánnyal, az Alaptörvénnyel és a kutatási eredményekkel. Amennyiben különbség adódik azt feltétlenül elemezni és kutatni kell, majd megfelelő dialógust érdemes kialakítani az egyházakkal, hiszen a tématerület az alaptanításukhoz közvetlenül kapcsolódik és a társadalmi konszenzus megfogalmazása kiemelkedő fontosságú. Lényeges, hogy ne ideológiai, hanem tudományos alapokon álljon a megfogalmazott legitim közös minimális értékrend és az összhangban álljon az Alkotmánnyal és az Alaptörvénnyel. Szintén fontos az Egyházak közös alaptanításával való összehasonlítás. Bárminemű különbség esélye igen kicsi, de ha adódik, azt feltétlenül alapos tudományos kutatásoknak kell alávetni.

A legitim közös minimális értékrenddel szembemenő bármiféle társadalmi szereplés közszférán belüli minimalizálása. A testi-lelki egészség-, a házasság- és a családellenes megnyilvánulások határozott korlátozása.

A tématerület vitatott kérdéseinek minél szélesebb körű és minél magasabb szintű tudományos kutatása.

Az Alkotmány és az Alaptörvény a házasságot kiemelt értékként kezeli. Az Alkotmány szerint a társadalom rendjét úgy kell alakítani, hogy az ne támadja, hanem segítse, óvja a házasságot és a családot. Hazánkban alkotmányos kötelesség a fiatalok, és általánosságban az emberek családi életre vezetése. Az új Alaptörvény, elsősorban annak preambuluma, fokozott hangsúlyt fektet minderre, melyeknek a jogállam polgárait felkészítő oktatásban is meg kell mutatkoznia. Itt érdemes megjegyeznünk, hogy ha a házasság értékét hangsúlyozzuk, azzal nem kirekesztünk, hanem irányt mutatunk. A tudományos felmérések egyértelműen bizonyítják, hogy a jó házasságban élők testben és lélekben egészségesebbek, tovább élnek és elégedettebbek, mint az egyéb együttélési formát választók. Mindez levezethető logikus megfontolások segítségével is, ha az emberi élethez, az egészséghez és a családi kapcsolatokhoz nagy értéket rendelünk. Ugyanezen eredményre jutunk, ha az emberi kapcsolatokat nem az önzésre, hanem a kölcsönös odafigyelésre, a szeretetre alapozzuk.

A tématerülethez tartozó állami intézményekkel, azaz a parlamenttel és a szakminisztériumokkal történő közvetlen és aktív kapcsolattartás.

Az egyházakon belül sok a vonatkozó feladat, ezért a Társaság közvetlen kapcsolatot tartson fenn az egyházakkal.

Az otthonok számára könnyen elérhető anyagokat kell biztosítani.

Száz évvel ezelőtt az ember környezete került nagy veszélybe és a környezetvédelem létrejöttére lett égető szükség. Manapság a család került súlyos veszélybe, ezért a családvédelem létrejöttére van legalább akkora szükség. A környezet szennyezése veszélyeztette az emberek életminőségét és a tudomány segített, mert egyértelműen bebizonyította, hogy védeni kell a környezetet, ha egészségben akarunk élni. Manapság a család alapjának, azaz a felelősségteljes és elkötelezett házasságkép kialakulásának a hiánya és az ezzel járó nemi szabadosság veszélyeztetik leginkább az emberek életminőségét. A tudománynak segítenie kell. Úgy gondoljuk, a tudomány egyértelműen be tudja bizonyítani, hogy védeni kell a házasságot és a házasságon alapuló családot, ha az egyén testi-lelki egészségét fontosnak tartjuk. A gyermeknek joga van jó családba születni. Nem rekeszthetjük ebből ki őket.

Vonatkozó nemzetközi kapcsolatokat is ki kell építeni.

A Társaság célja végül, hogy alkosson egy olyan erős szakmai tömböt, amire odafigyel és hallgat a társadalom minél szélesebb józan rétege a nemiség, a párkapcsolatok, a házasság és a család témakörben.

Országos hálózatot kell kiépíteni.

A Társaság stratégiája:

A Társaság hosszú távú általános célja, hogy társadalmunkban a nemiség, a párkapcsolatok, a házasság és a család témaköre a tudomány minél szélesebb spektrumú és minél alaposabb vizsgálata révén széles körben ismertté és elfogadottá váljon. Az elemzésekbe az egyházak szakemberei is vegyenek részt. Végül a gyakorlat meglehetősen közel kerüljön az elméleti eredményekhez. Így a meghitt, vidám megelégedett házasságok és családokból egyre több, a magánéleti tragédiákból egyre kevesebb legyen. Így a család körüli általános válság a lehető legpozitívabban oldódjon meg.

A hosszú távú és eredményes munka érdekében ki kell dolgoznunk a Társaság szerkezetét. Az egyes főbb általános feladatokra szekciók alakulnak, amelyeket az Alapszabály határoz meg.

A Társaság MTA köztestületbe tartozó tagjai alkossanak egy a szekciókat átívelő munkabizottságot.

Azért, hogy a Társasághoz való csatlakozásnak ne legyenek anyagi akadályai, ezért tagsági díjat nem kérünk, de az adományozás javasolt.

Ahhoz, hogy minél nagyobb erőt képviseljünk, a társaságnak tagja lehessen minden nagykorú magyar állampolgár, ha a közös minimális értékrenddel egyetért, hiszen ez alapján jobb szakembernek bizonyul, mint az-az esetleg nemzetközi hírű kutató, aki az értékrend bármelyik pontjával nem tud azonosulni.

A Társaságnak nem lehet tagja, aki a közös minimális értékrenddel nem azonosul.

A Társaságba való belépéshez az alakuló ülést követően egy tag írásos ajánlása szükséges.

A család körüli válság megoldása elsősorban az erkölcsi és kulturális megújulástól függ, amelynek előfeltétele és alapja a házasságkép, valamint a házasságon alapuló családkép helyreállítása. E nélkül lényegi változás a területen nem várható. Ezért a családi életre nevelésre és a nemi kultúrára vonatkozó alábbi közös minimális értékrendet, amely az Alkotmányból, az Új Alaptörvényből és tudományos kutatások eredményeiből levezethető a köz- és felsőoktatásban, a közszolgálatban és a médiában is érvényesíteni igyekszünk. Ugyanakkor, az értékrenddel nem harmonizáló megnyilvánulások leépítéséért küzdünk. 

A nemi kultúra és a családi életre nevelés vonatkozásában a következő közös minimális értékrendet fogalmazzuk meg:
I.	A házasság - egy férfi és egy nő szabad, elkötelezett, szeretetteli, hűséges kapcsolata - érték, pozitív, követendő és megvalósítható példa. A nőnek és a férfinak ez a kapcsolata a család és a társadalom alapját képezi, amire fel kell készülni, és amit támogatni, erősíteni és segíteni kell. Az ember kétneműsége a házasságban kap igazán értelmet és célt. A házasság egyben célt és méltóságot ad az emberi életnek.
II.	A család a társadalom legkisebb és legfontosabb egysége, amely az egész társadalmunk jövőjének biztosítéka. Az erkölcsi értelemben definiált egészséges család, az egy férfi és egy nő házasságán alapuló szeretetközösség, amelynek tagjai a feleség, a férj és az esetleges gyermekeik, beleértve a fogadott és mostoha gyermekeket is. A házasságon kívül született gyermek és szülei is családot alkotnak, azonban az ilyen családok létrejötte elsősorban a közvetlen részvevők számára nagy teher, az ember méltósága és értéke miatt sem a szüleik sem a gyermek nem ezt érdemlik.
III.	Az emberi életet a fogantatástól kezdve a természetes halálig tisztelni kell. Ezért olyan családtervezési módszereket kell preferálni és ajánlani, amelyek sem az anya, sem a születendő gyermek egészségét vagy életét nem veszélyeztetik.
IV.	Etikai, szociológiai, pszichológiai és egészségügyi érvek alapján, a házasság előtti szexuális élet és az élettársi kapcsolat helyett, a házasságot kell ajánlani, mint megvalósítandó célt.”

A családi életre nevelés minimális tartalmi elemei és alapvető módszertana a következő:
az önismeret fejlesztése, jellem fejlesztése, kommunikáció és konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia és emberi kapcsolatépítésre való készségek fejlesztése, a párkapcsolatok fontosabb jellemzői, szexuális nevelés, párkapcsolatra és házasságra való felkészítés, valamint a házasságközpontú értékrend kialakítása.

Valamennyi tartalmi elemet mindegyik életkorban és mindig az életkornak megfelelő szinten, interaktív módon kell oktatni.

A fenti közös minimális értékrend érvényesítési tere:
A család körüli válság az egész társadalmat sújtja, ezért a fenti közös minimális értékrend érvényesítése és megjelenése a társadalom valamennyi szintjén, különösen az oktatásban és a médiában, ajánlott és elvárt.

A családi életre nevelés köz- és felsőoktatása:
-	A családi életre nevelést be kell vezetni a köz- és felsőoktatásba.
-	A családi életre nevelést az általános pedagógusképzés kötelező részévé kell tenni.
-	A megfelelő oktatási szint eléréséhez szakoktatókat kell képezni pedagógus továbbképzés és felsőoktatási szakok indítása révén.
-	A témakörhöz kapcsolódó PhD képzést is meg kell oldani.

A család és nemiség témakörökben az egyén és a nemzet javát szolgáló gyakorlatok, szokások és vélemények elterjedéséhez, valamint a káros gyakorlatok és vélemények csökkenéséhez tudományos kutatásokra van szükség, amelyeknek különösen nagy a jelentősége, mivel jelenleg a társadalom számos idevonatkozó alapkérdésben erősen megosztott. Igen gyakori az Alkotmánytól, az Új Alaptörvénytől és a tudományos kutatási eredményektől eltérő nézetek előfordulása.



Budapest, 2012. február 17.


