E l e iasçfamílias
ões

entram no debate político.
A cada dois anos, o Brasil tem um grande
momento político.
As Associações de Famílias do Brasil desejam se expressar, deliberar e
contribuir nos debates eleitorais.
Desejam fazer ouvir a voz das famílias e lançar uma importante
mobilização em nível local e nacional.
Esta ação visa sensibilizar os candidatos e eleitores sobre os temas cujo
impacto é grande para as famílias, e, portanto, para a sociedade:

> Conjugalidade
> Educação

> Ecologia humana
> Política familiar

Sobre cada um destes temas, as Associações de Famílias propõem
medidas concretas e possíveis ações, como, por exemplo, a escolha de
candidatos que apresentem ou acolham medidas concretas favoráveis à
família e à vida em seu programa político.
Estas propostas devem permitir à família cumprir seu papel para o bem
de cada um de seus membros e o de toda sociedade.

Associações de Famílias
secren@cnpf.org.br

Ao se aproximarem as

Eleições

faça ouvir a voz
das

Famílias

no debate político

Promover a

família durável,
fundada no matrimônio ,

união

entre homem e mulher

> Manter o casamento no Código Civil como compromisso público e durável
de assistência, de amor, de fidelidade, de fecundidade entre um homem e uma
mulher;
> Distinguir claramente o casamento da união civil e da concubinagem;
> Reservar prioritariamente a adoção aos casais homem-mulher casados;
> Acompanhar os casais no tempo;
> Desenvolver uma educação à relação homem-mulher na escola.

Sustentar o

papel dos pais
em suas

responsabilidades
educativas

> Assegurar aos pais o seu papel de primeiros educadores de seus filhos;
> Garantir a liberdade de escolha dos pais, particularmente em matéria de
estabelecimento escolar e material didático;
> Melhorar o funcionamento e a qualidade da educação pública;
> Dar mais autonomia ao diretor de escola sobre a escolha de manuais e o
recrutamento de professores...

Favorecer uma

ecologia humana
atenta aos mais frágeis
> Apoiar o desenvolvimento dos cuidados paliativos;
> Favorecer a informação dos casais sobre os inconvenientes e as
consequências da reprodução artificial (assistida) em laboratório;
> Valorizar os métodos naturais de luta contra a infertilidade;
> Desenvolver uma verdadeira educação afetiva e sexual para prevenir os
efeitos de visões reduzidas e incompletas da sexualidade;
> Desenvolver estruturas e sustentá-las, a fim de permitir às mulheres grávidas
em situação de dificuldade levar a cabo sua gravidez;

Tirar

os

fardos
da

vida
ea

que

pesam sobre a

família

acolhida

da

vida

> Preservar e desenvolver o quotidiano familiar;
> Responder às dificuldades das famílias para preparar sua aposentadoria;
> Criar e estender financiamentos das políticas familiares para todas as classes
sociais e consolidar sua legitimidade;
> Revalorizar o trabalho e liberar os recursos do Brasil para fins de criação de emprego;
> Repensar a licença maternidade/paternidade a fim de permitir que os pais
estejam presentes nas diferentes etapas da vida da criança;
> Sustentar as iniciativas que favorecem o trabalho em casa e que apóiam a
mulher/mãe no seu trabalho.

