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1.

Előszók

1.1.

Dir. Johannes Fenz, az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja 20032006 közötti elnökének előszava

Az Osztrák Katolikus Családegyesület, amikor 2003 elején átvette az Európai
Katolikus Családegyesületek Federációjának elnökségét, azt a feladatot tűzte ki maga
elé, hogy aktívan hozzájárul a családban és a munkahelyen végzett munka jobb
összeegyeztethetőségéhez, az emberi élet védelméhez, a katolikus családegyesületek
hatékonyabb együttműködéséhez. Az utóbbi években számunkra, mint az elnöki
feladatokat ellátó szervezet számára világossá vált, hogy mennyire fontos a
családpolitikai lobbizás, de ugyanakkor milyen nagyjelentőségű a közreműködő
személyek odaadó munkája is.
A FAFCE a családok ügyének az európai intézményeknél való képviseletét tette
feladatává. Minthogy az Európai Uniónak nincs a családpolitika terén kompetenciája,
a családoknak olyan képviseletet kell biztosítanunk, amely éberen figyel az egyéb
politikai területeken végbemenő, a családokat és életkörülményeiket érintő
fejleményekre. Az osztrák elnökség ideje alatt a FAFCE hallatta szavát az új EUalkotmány kapcsán, és követelte a házasság és a család védelmének alkotmányos
biztosítását. A FAFCE kifejtette véleményét az EU-Bizottság zöld könyveiről és a
demográfiai kihívásról szóló kérdőívéről, a válásokkal kapcsolatos irányelvek
harmonizálásáról, valamint a munkaidő egységes szabályzásáról. A Bizottság
dokumentumaiban több esetben is hangot kapott állásfoglalásunk.
A FAFCE az osztrák elnökség alatt az európai intézmények, konferenciák és informális
fórumok állandó vendége lett. Az Európa Tanács nem-kormányzati szervek
összekötő-bizottságában Federációnk kapott egy helyet, az Európai parlamentben a
FAFCE képviselő rendszeresen részt vesznek a Család és a gyermek védelme nevű,
un. Intergroupban, jelen voltunk az Európai Gazdasági és Szociális albizottság a
családban és a munkahelyen végzett tevékenység összeegyeztethetőségéről tartott
vitanapján.
Hiba volna azonban e három év után az elértekkel elégedettnek lennünk, továbbra is
követelnünk kell, hogy a család értéke hangsúlyosan jelenjék meg a napi politikai
határozatokban, hogy családbarát törvények szülessenek. Ehhez a felelősségteljes
feladathoz kívánok a minket követő elnökségnek a Német Katolikusok
Családegyesülete vezetésével sok sikert.
1.2.

Ursula Haubner miniszter asszonynak, az Osztrák Szociális Biztonság,
Generációk és Fogyasztóvédelem Minisztériuma miniszterének előszava

Fontos, de nehéz feladat Európában a családpolitikával foglalkozni. A család nem
tartozik az Európai Unió kompetenciájába, ezért kell az egyes tagállamoknak
maguknak kialakítaniuk családpolitikájukat. Ugyanakkor Brüsszelben naponta
születnek olyan határozatok, amelyek a családok életvezetését érintik.
Fontosak tehát az olyan szervezetek, mint az Európai Katolikus Családegyesületek
Federációja, amelyek figyelemmel kísérik a családokat érintő politikai határozatok
alakulását. Hálás vagyok az Osztrák Katolikus Családegyesületnek, hogy ezt a munkát
háromévi elnöki tevékenységével vállalta. Ugyanakkor gratulálni is szeretnék ahhoz,
hogy a FAFCE-nak sikerült e három év alatt az aktuális politikai vitákat európai
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szinten befolyásolnia. Célzok itt az Európai Gazdasági és Szociális albizottság
vitanapjára 2004 novemberében, amikor a FAFCE szóbahozta a családban és a
munkahelyen végzett munkának a gyermek javát szolgáló összeegyeztethetőségét.
Örömmel értesültem arról, hogy a FAFCE elkötelezett Európa demográfiai kihívásával
való szembenézésre, és hogy részt vesz a vonatkozó konzultációs folyamatban. Sok
ennek során felmerült javaslatot megfogadtunk az osztrák családpolitika alakításakor,
így bevezettük a fiatal családok megerősítését szolgáló gyermekgondozási
támogatást.
Az Osztrák Katolikus Családegyesület elnöksége alatt a FAFCE jelentősen hozzájárult
a médiapolitika alakításához: a Televízió határok nélkül c. irányelv revíziója során
felemelte szavát az ifjúság védelme érdekében. Teljesen osztom nézetüket: az ifjúság
védelmét a biztosítani kell a gyermekek, fiatalok és szülők médiahasználatában.
Fontos tehát az új információs és kommunikációs technológiák bevezetésével együtt
a szülők megfelelő tájékoztatása.
Különösen sokat tett a FAFCE az elmúlt három évben az élet védelméért.
Felszólalásuk az Európa Tanácsban az eutanázia legalizálása ellen azt bizonyítja, hogy
a FAFCE számára az élet a legelső prioritás. E téren is közösek céljaink: a családi
idősgondozás bevezetésével nyilvánvalóvá tettük, hogy mi más úton akarunk járni,
mint az aktív halálokozást szorgalmazók. Aki igen súlyos betegét, vagy haldokló
hozzátartozóját otthon ápolja, nálunk már ápolási szabadságot vehet igénybe.
Mint a Szociális Biztonság, Generációk és Fogyasztóvédelem Minisztériuma szövetségi
minisztere örülök annak, hogy az Osztrák Katolikus Családegyesület elnöki
tevékenységét a FAFCE-ban támogathattam. Így tudta a FAFCE lobby-tevékenységét
Európában ellátni, az európai családegyesületek hálózatát kiterjeszteni, és mint a
családok európai szószólója működni.
Remélem, hogy az Európai Katolikus Családegyesületek federációja a jövőben az
európai intézmények erős civil partnere marad, és kritikus korrekciós szerepét az
európai értékek védelmében megtartja.
1.3.

Dr.Marie Panayotopoulos-Cassiotou, az Európai Parlament
gyermekvédelmi munkacsoportjának elnökének előszava

Az
Osztrák
Katolikus
Családegyesület
tevékenységéhez ezúton gratulálok.

hároméves

„Család-

eredményes

és

elnöki

A család védelme állandó és nagyon aktuális feladat, fontosságát különösen az elmúlt
években ismertük fel. Mindenekelőtt megértettük, hogy itt nem csupán egy
valamiféle védelemről van szó, hanem nagyra törő célokat kell magunk elé tűznünk.
Ehhez azonban minden politikai, szociális, kulturális és gazdasági területen a
családnak a középpontba kell kerülnie, hiszen mindezeken a területeken a család
válságjeleket mutat. A család védelmét olyan jól működő szervezeteknek kell
garantálniuk, amelyek felismerik az ember egyedülálló voltát és azt a kitüntetett
helyet, amelyet neki a család biztosít. Ezeket az elveket és nézeteket csak olyan
komoly családegyesületek képviselhetik, mint a FAFCE, - melyet én már a COFACEüléseken, majd később, mint európai képviselő megismerhettem, - és tagszervezetei,
például Osztrák Katolikus Családegyesület, amely az elnökséget ellátta.
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Az Osztrák Katolikus Családegyesület elnökségének utolsó félévében Ausztria látta el
az EU elnöki feladatát is. Az osztrák elnökség a „Család Védelme” c. súlyponti feladat
kapcsán sokoldalú akciókat szervezett mind európai, mind nemzetközi szinten. Ehhez
a FAFCE jelentősen hozzájárult.
Azt kívánom a Német Katolikus Családegyesületnek, amely most az elnökséget
átveszi, hogy eredményesen vezesse tovább európai szinten az eddigi munkát.
1.

A FAFCE bemutatása

Az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja Németország, Franciaország,
Olaszország, Ausztria, Portugália, Írország, Szlovákia, Dél-Tirol, Magyarország és a
Cseh Köztársaság katolikus családegyesületeinek szövetsége, 1990-ben alapították.
Egy spanyol családegyesület megfigyelő státust kapott. Tagegyesületei révén a
FAFCE 11 millió családot képvisel, mintegy 40-45 millió embert.
1.4.

A FAFCE céljai és feladata

A FAFCE célja egy, az államtól független struktúra kiépítése, hogy ezáltal a családok
érdekét európai szinten képviselhesse. Ezáltal hozzá kíván járulni az Európai Uniónak
a polgárok szociális közösségévé válásához. Az európai családok szócsöveként
működik, hogy ügyeikre és Problémáikra felhívja a figyelmet. Az egyesült Európába
vezető úton a kulturális és szociális különbségeket le kell bontásában különösen
fontos az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjának munkája.
1.5.

Az Európai Katolikus Családegyesületek Federációja története

1990. március
Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Szlovákia és Dél-Tirol katolikus
családegyesületei elhatározzák, hogy létrehoznak egy európai munkaközösséget.

1991. február
Létrejön az Európai Katolikus Családegyesületek Munkaközössége egy Alapítólevéllel (Charta)
és közös szabályokkal.

1994. március
Az alapító egyesületek aláírják a Munkaközösség alapszabályát.

1997. június
A Munkaközösség az Európai Katolikus Családegyesületek Federációjává (FAFCE) alakul és
bejegyzik a strasbourgi munkaügyi bíróságon.

2001 január
Az Európa Tanács elismeri a FAFCE-t konzultatív státuszú nem-kormányzati szervnek.

2002 január
A FAFCE megkapja a jogot, hogy az Európai Szociális Charta keretében kollektív panaszokat
nyújtson be.

2003 November
Az Európa Tanács a FAFCE-nak résztvevői státuszt biztosít.

1.6.

A FAFCE tagsága (2006. júniusi állapot)

NÉMETORSZÁG
Familienbund der Katholiken (FDK) www.familienbund.org
10117 Berlin Reinhardtstr. 13
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Fax 0049 -3032675620 info@familienbund.org
Elnök: Elisabeth Bußmann (a FAFCE alelnöke)

FRANCIAORSZÁG
Confederation Nationale des Associations Familiales Catholiques (CNAFC)
www.afc-france.org
75009 Paris 28 place St Georges Tel. 0033-148788161
Fax 0033-148780735 afcfrance@compuserve.com
Elnök: Paul de Viguerie

ÍRORSZÁG
Family Solidarity www.familysolidarity.org
Dublin 2 - 7 Ely Place Tel. 00353-1-6611113 Fax 00353-1-6611114 famsolid@gofree.indigo.ie
Elnök:Michael J. O'Toole

OLASZORSZÁG
Forum delle associazioni familiari (Forum) www.forumfamiglie.org
Roma Via di Parione 7
Tel. 0039-06-68309445 Fax 0039-06-8309447 forum@forumfamiglie.org
Elnök Luisa Santolini 00186

AUSZTRIA
Katholischer Familienverband Österreichs (KFÖ) www.familie.at
1010 Wien Spiegelgasse 3
Tel. 0043-1-515523201 Fax 0043-1-515523699 info@familie.at
Elnök: Johannes Fenz (a FAFCE elnöke)
Főtitkár: Thomas Kloiber,

PORTUGÁLIA
Associacao Familias (AFP)
4710-298 Braga Rua de Guadalupe nr. 73 - S. Vincente
Tel. 0035-1-253611609 Fax 0035-1-253611609 associacao.familias@clix.pt
Elnök: Carlos de Aguiar Gomes

SZLOVÁKIA
Hnutie Krestanskych Rodin na Slovensku (HKRS)
83102 Bratislava Teplicka 2 Tel/Fax 00421-(0)2-44461896 vduricovic@fmph.uniba.sk
Elnök: Vladimir Durikovic

DÉL-TIROL
Katholischer Familienverband Südtirol (KFS) www.familienverband.it
I-39100 Bozen - Dr. Streiter Gasse 10/B
Tel. 0039-0471-324555 Fax 0039-0471-324555 info@familienverband.it
Elnök: Dorothea Schweigkofler-Seebacher

MAGYARORSZÁG
Magyar Katolikus Családegyesület www.katcsal.hu
1053 Budapest, Papnövelde u. 7.
Tel: 0036-1-266-1962 Fax: 0036-1-266-1962 katcsal@katolikus.hu
Elnök: Bíró László

CSEH KÖZTÁRSASÁG
Assoziation der Familienzentren (ACER) www.rodiny.cz
Elnök: Jan Zajícek
60200 Brno 2 Pruchodni 2
Tel: 0042-05-42214865 Fax: 0042-05-42214865 acer-cr@volny.cz
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Megfigyelő státuszú szervezetek:
SPANYOLORSZÁG
Foro Espanol de la Familia (Foro) www.forofamilia.org
28007 Madrid Avda. Menédez Pelayo, 83 -1B
Tel: 0034-914-345-781 Fax: 0034-915014809 forofamilia@forofamilia.org
Elnök: José Gabaldón- López

2.
1.7.

Főbb témák
Az EU alkotmánya

A 2003 júniusában Thesszalonikiben tartott miniszteri konferencia alkalmából a
FAFCE levelet intézett Silvio Berlusconihoz, az EU-Tanács elnökéhez, követelve, hogy
az EU alkotmányában rögzítsék a család és a házasság védelmét, valamint az
előszóban történjen hivatkozás Istenre; a tagszerveteken keresztül pedig a FAFCEtagországok kormányfőihez és külügyminisztereihez fordult.
Az akkori osztrák külügyminiszter, Dr. Benita Ferrero-Waldner válaszában támogatását
ígérte. További támogató válasz érkezett az ír és a francia külügyminisztertől,
valamint a francia és az ír miniszterelnöktől, ez utóbbi 2004. első félévében a Tanács
elnöke volt. Így a FAFCE összesen négy támogatót tudhatott magáénak az
alkotmányozó konventben.
Noha az alkotmány jelenlegi változata az előszóban Istent nem említi, „Európa
kulturális, vallási és humanisztikus örökségéről beszél. Az I-52 cikkely meghatározza
továbbá az Európai Uniónak az Egyházakhoz és vallási közösségekhez való viszonyát.
Az Unió itt állandó, átlátható és rendszeres párbeszédre kötelezi magát ezekkel.
A alkotmányos szerződés II. része tartalmazza a Chartát az Unióban érvényes
alapjogokról. A II-69 cikkely megmagyarázza a házasságkötéshez és a
családalapításhoz való jogot; a II-93 cikkely pedig megalapozza a család védelmét
jogi, gazdasági és szociális téren.
A 25 EU-tagország és a három tagjelölt ország állam- és kormányfői 2005. okt. 29-én
aláírták az alkotmányos szerződést. Ez azonban csak akkor lép hatályba, ha azt az
egyes tagországokban a saját alkotmányos rendjüknek megfelelően ratifikálják.
Minthogy Franciaország és Hollandia a szerződést jelenlegi formájában nem fogadta
el, a ratifikációs folyamat eredetileg 2006. nov. 1-re tervezett lezárását elhalasztották.
1.8.

Az élet védelme

Az osztrák elnökséget az élet védelme iránti elkötelezettség jellemezte. Az Európai
Parlament 2004. június 13-i választására kidolgozott egy követelményrendszert,
melynek alapján a FAFCE-tagszervezetek képviselőjelöltjeikhez kérdést intéztek: fel
fognak-e lépni az Európai Parlamentben az emberi élet védelme érdekében, az
emberi személy tiszteletéért és méltóságának elismeréséért az élet kezdetétől a
természetes végéig. A FAFCE munkáját e téren az embrionális őssejt-kutatásra, az
eutanáziára és a dajkaanyaságra összpontosította.
2.1.1. Az embrionális őssejt-kutatás
Alaphelyzet
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Az embrionális őssejtek pluripotensek, azaz a szervezet belőlük bármilyen sejt-típust
kifejleszthet. Az orvosok és a kutatók azt remélik, hogy az őssejtkutatás révén új
terápiák válnak lehetővé, különösen a neurogegeneratív betegségek esetében, pl. a
Parkinson-kórnál, a szklerózis-multiplexnél, vagy az agyvérzésnél.
Az EU-Bizottság 2003-ban a 6. Fejlesztési keretprogramhoz javaslatot terjesztett elő,
azzal a céllal, hogy az EU kutatási keretéből a kutatást az embriók halálát okozva is
megengedve támogassa, noha az ilyen kutatások 10 EU tagországban tiltottak. Az
őssejtkutatás támogatása ez ideig csak bizonyos feltételekkel volt megengedett: csak
olyan embriók voltak felhasználhatók, melyeket 2002. június 27-ig állítottak elő. Ezzel
akarták elérni, hogy új embriókat kutatási célból ne állítsanak elő.
Intézkedések
2004 júliusában a FAFCE elnöke, J. Fenz felszólította az EU Bizottság elnökét,
Romano Prodit, valamennyi EU biztost és az osztrák oktatásügyi minisztert, Elisabeth
Gehrert, hogy foglaljon állást a 6. Kutatási keretprogram ellen. A FAFCE rámutatott
egyéb kutatási programok támogatásának lehetőségére, pl. az érett őssejtek
kutatásával kapcsolatos lehetőségekre.
A FAFCE tagszervezetek ezt a felszólítást elküldték a saját EU-Biztosuknak, valamint
kutatásokért felelős miniszterüknek.
Különböző válaszok érkeztek: Elisabeth Gehrer, az osztrák oktatásügyi miniszter
támogatásáról biztosított és kilátásba helyezte, hogy a moratórium meghosszabbítása
mellett fog állást foglalni. A bizottság elnöke, Romano Prodi védelmébe vette az
őssejtkutatást, mert ez új gyógymódok kidolgozásával kecsegtet pl. az Alzheimer,
vagy a Parkinson kór esetében. Franz Fischer, az osztrák földművelési miniszter
határozottan ellenezte az embrionális őssejtek kutatását. David Byrne, ír
egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztos, valamint Margot Wallström, svéd
környezetügyi biztos megköszönték a FAFCE állásfoglalását, és kifejtették hogy nem
osztják a FAFCE aggályait.
A FAFCE közbelépése mégsem tudta megakadályozni a 6. Kutatási Keretprogram
elfogadását, benne az embrionális őssejtkutatás megengedését.
Minthogy az EU Bizottság 7. Kutatási Keretprogramja, amely a FAFCE véleménye
szerint etikailag megkérdőjelezhető kutatási támogatást tett volna lehetővé az
embrionális őssejtkutatás számára, a FAFCE elnöke, J. Fenz ismételten felszólította a
Bizottság elnökét, Jose Manuel Barrosot és az osztrák biztost, Benita FerreroWaldnert. Fenz elnök úr kifejtette, hogy egy olyan kutatási támogatás, amely az EUtagországok többségének törvénykezésével ellentétes, súlyosan sérti a szubszidiaritás
elvét. Hivatkozott továbbá az Európai Parlament állásfoglalására, amely a 7. Kutatási
Keretprogrammal kapcsolatban 2005. márc. 10-i határozatában megállapította, hogy
szubszidiaritás elvét az embrionális őssejtkutatással kapcsolatban alkalmazni kell, és
így azok az EU-tagországok, melyekben ezek a kutatások megengedettek, a
költségeiket saját nemzeti költségvetésükből, nem pedig az EU forrásaiból fedezhetik.
A FAFCE felszólította az EU-Bizottságot, hogy a Természettudományos Etika és az Új
Technológia európai csoportjainak nem kötelező állásfoglalása helyett vegye
figyelembe az Európai Parlament határozatát. Ferrero-Waldner osztrák, Franco
Frattini olasz, Joe Borg máltai, Jan Figel szlovák, Andris Piebalgs lett, Jaques Barrot
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francia és Viviane Reding luxemburgi biztos kiállt az EU parlament által követelt
szubszidiaritás elvének alkalmazása mellett a 7. Kutatási keretprogrammal
kapcsolatban. Az osztrák biztos megígérte, hogy a bizottsági kollégákkal együtt
határozottan fellépnek amellett, hogy a Bizottság a meglévő ellenőrzési
mechanizmusok mellett további etikai irányelveket tesz közzé.
Az angol elnökség idején 2005. nov.28-án az EU kutatási miniszterei megegyeztek a
7. kutatási Keretprogram szövegében, amely azonban az embrionális őssejtkutatást
nem magyarázza meg.
Annak híre, hogy az Európai Parlament 2006. május végén különböző bizottságaiban,
majd júniusban a plenáris ülésen a 7. Kutatási Keretprogrammal kapcsolatban állást
fog foglalni, arra indította a FAFCE-t, hogy tagszervezetein keresztül az EU-parlamenti
képviselőkhöz forduljon: töröljék az embriókon végzett őssejt-kutatás támogatását. A
Kutatásokkal foglalkozó bizottság az embrionális őssejt-kutatás EU pénzekkel történő
vitatott támogatása mellett foglalt állást, noha a jogi bizottság néhány héttel
korábban ezt ellenezte. A plenáris ülés csekély többséggel az embrió halálát okozó
őssejt-kutatásoknak az európai költségvetésből történő támogatása mellett foglalat
állást, különleges korlátok felállítását, pl. egy határnap megjelölését elvetetették.
2.1.2. Eutanázia
Alaphelyzet
Az Európa Tanácsban az eutanázia-vita újbóli felvetésének kísérletére már 2001.
október 25-én az eutanáziáról tartott párizsi meghallgatáson mutattak jelek. Az
eutanázia támogatói azt a benyomást keltették, mintha az aktív halálokozás Európaszerte alkalmazott gyakorlata szükségessé tenné a jogi keretek megalkotását, hogy
így a kérdés téve átláthatóvá váljon. A Szociális, Egészségügyi, és Családügyek
Bizottságának szept. 5-i határozattervezete az aktív halálokozás legalizálásának
követelését végérvényesen az Európa Tanács napirendjére hozta. Dick Marty svájci
képviselő javaslata szerint az aktív halálokozás legálisan lehetővé teendő, szemben
„Az emberi jogok védelméről és a halálosan beteg és haldokló emberek
méltóságáról” szóló érvényben lévő 1418 (1999) sz. ajánlással, amely leszögezi, hogy
senkit sem szabad akarata ellenére kezelni, ugyanakkor senkit sem szabad életétől
megfosztani. Ezt az ajánlást a Parlament teljes ülése döntő többséggel fogadta el
1999. június 25-én.
A Marty-javaslatot azzal az indoklással, hogy mélyebbre hatoló vitára van szükség
2003 őszén levették a napirendről.
Intézkedések
A FAFCE elnöke, J. Fenz 2004 januárjában levelet intézett a Parlament képviselőihez,
és ebben a halálokozás büntetlensége ellen foglalt állást mondván, hogy ez a helyzet
az érintet családtagokat súlyos lelkiismereti és döntési kérdések elé állítja. Karl
Donabauer és Michael Spindelegger osztrák képviselő támogatásáról biztosította a
FAFCE-t a Marty javaslattal szemben. A javaslatot a 2004 januári ülésen ismét
levették a naprendről.
Dick Marty képviselőnek a heves kritikák hatására tervezetét többször módosítania
kellett. A FAFCE petíciókat intézett a képviselőkhöz az aktuális Javaslattervekkel
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szemben. A legutóbbi javaslatában Marty lemondott az aktív halálokozás pontos
meghatározásáról. Ugyanakkor tervezetében arra buzdított, hogy lehetőleg minél
több Európa tanácsi ország lazítson kérdéses törvényi szabályozásán. A tervezet
átkeresztelése „Eutanáziá”-ról „Beteg emberek támogatása életük végén” címre mit
sem változtatott azon a szándékon, hogy harmadik személy kívánságára
megengedhetővé váljon az aktív gyilkosság. 2004. december 17-én a szociális
bizottság az előterjesztést 2005-ös áprilisi ülés elé utalta, noha a lehetséges 82
helyett mindössze 19 képviselő volt jelen. Ezzel a határozattal a Marty-javaslatot
teljes ülés napirendjére tűzték.
A FAFCE ismételten a tagegyesületeinek országai által delegált képviselőkhöz fordult
kérve, hogy szavazzanak a Marty-javaslat ellen. Az osztrák képviselők pártállásuktól
függetlenül biztosították a FAFCE-t, hogy a javaslat elutasítására fognak szavazni.
2005. április 27-én a teljes ülés nagy többséggel, 138 szavazattal 26 ellenében
elvetette a „Beteg emberek támogatása életük végén” c. tervezetet. Továbbra is
érvényben marad tehát az 1418(1999) sz. ajánlás „Az emberi jogok védelméről és a
halálosan beteg és haldokló emberek méltóságáról”
2.1.3. Dajkaanyaság
Alaphelyzet
Dajkaanyaság akkor jön létre, ha egy idegen nő egy másik nő, vagy olyan (házas)pár
számára, melynek a gyermekáldás biológiai okokból nem adatott meg kihord egy
gyermeket, majd annak megszületése után azt átadja. A megbízó pár a gyermeket
sajátjaként akarja felnevelni; ez a pár lehet a genetikai szülőpár, ha a gyermek invitro megtermékenyítéssel jött létre és a megtermékenyített petesejtet a „kihordó”
anyába beültették. Az Európa Tanács országai közül a dajkaanyaság jelenleg csak
Görögországban, Oroszországban és Nagy Britanniában megengedett, a többi
országban kifejezetten tiltják.
Akárcsak az eutanázia esetében a dajkaanyaság szószólói azt a benyomást
igyekeztek kelteni, a dajkaanyaság legalizálása az Európa Tanács ajánlásával azért
szükséges, mert ez egy elterjedt gyakorlat, de illegalitása a gyermekre nézve negatív
következményekkel jár. Michael Hannock brit képviselő 2005. jún. 6-án jelentkezett
első ízben „A dajkaanyaság elismerése és ellenőrzése, mint a sterilitás alternatívája”
c. határozattervezetével az Európa Tanács teljes ülésének Szociális, Egészségügyi és
Családügyi Bizottságában.
Intézkedések
A FAFCE elnöke J. Fenz petícióval fordult a Szociális Bizottság tagjaihoz, állást
foglalva a határozattervezet ellen. Rámutatott, hogy egy etikailag ennyire kényes
kérdésben a tagországok szuverenitását és értékítéletét tiszteletben kell tartani.
Érvelésében kijelentette, hogy sem a tényleges viszonyok, sem a hiányzó
harmonizálás, vagy az esetleges „kezelési turizmus” nem igazolhatja a dajkaanyaság
elismerését. Ezáltal csak a „legkisebb közös nevező” diktátumát fogadnánk el.
Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a „megrendelt” gyermek nem
felel meg az elképzeléseknek betegség vagy fogyatékosság miatt, akkor ez az élet
korai stádiumában annak kioltásához vezethet, ennek veszélyét pedig a
preimplantációs és prenatális diagnosztika tovább erősítené. Emlékeztetett arra a
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döntően jelentős kapcsolatra, amely anya és gyermeke között a terhesség idején
kialakul, és amelyről a Hannock-tervezet tudomást sem vett.
Az átdolgozott tervezetet 2005. szeptember 16-án tárgyalta a bizottság, és csekély
többség támogatta. Minthogy azonban a bizottsági tagok úgy vélték, hogy az
anyaggal intenzívebben kell foglalkozniuk, hivatalos szavazásra nem került sor.
A Hannock tervezetet 2005. dec. 16-án kellett volna a Szociális bizottságban újra
tárgyalni. A FAFCE tagegyesületein keresztül ismét a bizottsági tagjaihoz fordult,
felkérve őket a határozattervezet elleni szavazásra. Az ülés kezdetén Karl Donabauer
osztrák képviselő felszólalásában a dajkaanyaságnak a napirendről való levételét
szorgalmazta a FAFCE-hoz hasonló érveléssel. A bizottság tagjai nagy többséggel a
határozattervezetnek a naprendről való törlése mellett szavaztak.
1.9.

A családban és a munkahelyen végzett tevékenység összeegyeztethetősége

Az osztrák elnökség egyik súlyponti témája volt a családban és a munkahelyen
végzett tevékenység összeegyeztethetősége. Ebben az ügyben a FAFCE ezt a kérdést
tette fel az EU-Parlament képviselőjelöltjeihez a 2004-es választások idején: „Kész-e
ön azért fellépni, hogy a tagországok olyan keretfeltételeket teremtsenek, melyek
elősegítik
a
családban
és
a
munkahelyen
végzett
tevékenység
összeegyeztethetőségét, és ezáltal hozzájárulnak a nemek társadalmi szerepének
igazságosságához?”
Alaphelyzet
A családban és a munkahelyen végzett tevékenység összeegyeztethetősége a FAFCE
tagegyesületek országaiban különféleképp alakult. A nők foglalkoztatottsági aránya
az olaszországi 42% és az ausztriai 63% között változik (Forrás: The social situation
in the European Union 2004). A családok pénzügyi támogatása állami segélyekkel a
családban és a munkahelyen végzett tevékenység összeegyeztethetőségének
kulcskérdése. Ha ennek a segélynek az összegét összevetjük a bruttó nemzeti
össztermék értékével, akkor jelentős különbséget találunk: Ausztriában ez 2,3%-ot,
Spanyolországban 0,2%-ot tesz ki. (Forrás: Eurostat Essos).
Intézkedések
A gyermekcentrikus családpolitika európai szinten való megvalósulása érdekében a
FAFCE az összeegyeztethetőség kérdésében különös figyelmet szentelt a gyermek
javának.
2004. november 29-én Federációnk meghívta az EU parlamenti képviselőit egy, A
családban és a munkahelyen végzett tevékenység összeegyeztethetősége, különös
tekintettel a gyermek javára c. pódium-beszélgetésre az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságba, Brüsszelbe, középpontba állítva a kérdést: Mire van szüksége a
gyermeknek ahhoz, hogy jól fejlődjék? Előadók voltak Gudrun Cyprian,
szociológiaprofesszor a bambergi egyetemen, Othmar Karas, osztrák EU parlamenti
képviselő és a Néppárti frakció alelnöke, Gero Stuller az osztrák Szociális Biztonság,
Generációk és Fogyasztóvédelmi Minisztériumból és a görög Constantinos Fotakis az
Európai Bizottságtól.
Gudrun Cyprian főelőadásában arra a fontos következtetésre jutott, hogy a család a
gyermek szocializációjának legfontosabb helye marad, tehát a szülőknek időre,
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megfelelő anyagi háttérre és ismeretekre van szüksége a családon kívüli gondozási
lehetőségek lehető legjobb hasznosítására.
Hivatkozva az ENSZ gyermekjogi konvenciójára a FAFCE olyan keretfeltételek
megteremtéséért szállt síkra, amelyek a családban végzett munkák partneri alapon
való megosztását teszik lehetővé. Ez magába foglalja azt a követelményt is, hogy
mind a férfi, mind a nő egyformán választhassa akár a családi, akár a munkahelyi
munkát anélkül, hogy ez a család gyermekei számára gazdasági hátránnyal járna. A
FAFCE elnöke, J. Fenz rámutatott: a gyermekek gondozása olyan szolgáltatás a
társadalom számára, amelyet honorálni kellene.
A gyermekgondozás szabad választásának feltétele a szülők pénzügyi biztonsága,
ennek érdekében a FAFCE az osztrák EU-elnökség ideje alatt ismételten szorgalmazta
a családoknak nyújtott támogatások kiegyenlítését Európában. Javasolta, hogy
minden ország a nemzeti össztermék legalább 2%-át a családokra fordítsa.
A családban és a munkahelyen végzett tevékenység összeegyeztethetőségével
kapcsolatban a Páduában tartott CIVITAS 2004 óta, amely a nem-kormányzati
szervezetek vására, többször szorgalmazta az EU törvénykezési folyamatainak
családbarátság szempontjából történő vizsgálatát. A Federáció folyóiratának, az
ECHO-nak a 2004. 09/10 számában a FAFCE megismételte ezt a javaslatát azzal,
hogy ezt a vizsgálatot a nem-kormányzati szervekre kellene bízni. A követelményt az
EU-Bizottság szociálpolitikai munkatervéről hozott 2005-ös határozat megismétli. A
FAFCE ettől kezdve bevezette a „Family-Mainstreaming“ fogalmát.
Országaikban a FAFCE tagegyesületei különféle intézkedéseket foganatosítottak a
családban és a munkahelyen végzett tevékenység összeegyeztethetősége érdekében:
Az Osztrák Katolikus Családegyesület követelte:
•

A gyermeknek mindkét szülőre vonatkozó jogának az alkotmányban való
rögzítését.

•

Az egészévben működő óvodákban a gyermekek legfeljebb 10 hónapot
tölthetnek, mert joguk van szüleikre.

•

A pedagógusképzésnek az egész napos gondozásra való felkészítését szolgáló
reformot.

Az Osztrák Katolikus Családegyesület 2005. júl.1. - 2007. jún. 30. között
projektpartnere az "Equal-Projekt, Alternatív önállóság – nők és a vállalkozás”-nak,
amely a nőket a gondozási kötelezettségükben és a munkahelyi önállóságukban
támogatja.
1.10. Demográfiai kihívás Európában
Alaphelyzet
Az osztrák FAFCE-elnökség Európa demográfiai változásával munkatervébe vett egy
témát, amely már a dél-tiroli elnökség idején a FAFCE központi ügye volt.
Az európai térség demográfiai adatai két, a társadalomra és a gazdaságra jelentős
hatással bíró tendenciát mutatnak. Egyrészt az európai emberek hosszabb ideig és
egészségesebben élnek, másrészt kevés gyermek születik ahhoz, hogy a népesség
száma stabil maradjon. A születési arányszám az EU-ban 1,5, ez lényegesen
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kevesebb, mint a szükséges 2,1. Az Eurostat, az EU statisztikai információ szolgálata
kiszámította, hogy 2003-ban a gyermekek és fiatalok száma Európában 18 millióval
kevesebb lesz, ugyanakkor 34,7 millió 80 évesnél idősebb polgár fog élni. Az 55 és 64
éves koruk közötti munkavállalók száma 24 millióval lesz több, mint ma.
Intézkedések
Az EU-Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága 2005-ben az
Európa demográfiai változása – új szolidaritás a generációk között c. zöld könyv
megjelentetésével konzultációt kezdeményezett. A FAFCE részt vállalt a
konzultációban, benyújtotta állásfoglalását a zöld könyvhöz és részt vett a róla tartott
konferencián 2005. júl. 11-12-én Brüsszelben.
A FAFCE állásfoglalásának főbb követelései:
•

A fiatal családok biztonságát szolgáló politika (foglalkoztatottság, jövedelem,
lakáskörülmények, gyermekellátás, stb.) valamennyi szakterületen, főleg a
gazdaság-, szociál-, munkaerő-, család-, építés- és képzéspolitikában.

•

Több a képzést szolgáló, megfizethető gyermekgondozó intézmény, ezek
értékelhető minőségi kontroll alá helyezése.

•

Csökkentett forgalmi adó bevezetése a gyermek- és idősgondozásra.

•

Az
egy
családtagra
jutó
létminimum
adómentessége,
mint
a
gyermekszegénység és az egyszülős családok szegénységét leküzdő
intézkedések első lépése.

•

Az EU képzési politikáját arra irányítani, hogy képzési modulok eleinte
rövidebbek és a későbbi szakmai életben integrálhatók legyenek. A fiatal
pároknak ezáltal korábban lehetővé válna gyermek iránti vágyukat teljesíteni,
és megnőne az esély több gyermek vállalására.

•

Generációs intézet létrehozása, ennek feladata lenne azoknak a kihívásoknak a
folyamatos elemzése, amelyek a jövőben a generációk egymáshoz való
viszonyát és családok szerepét érik.

•

A nők partnerségi és szülői felelősségét erősítő folyamatok támogatása.

A demográfiai vita folytatása volt a 2005. febr. 2-4. között Demográfiai kihívások –
család és partnerség címmel tartott EU-miniszteri konferencia az osztrák EU-elnökség
idején Bécsben. Egy nappal ennek megkezdése előtt került sor a FAFCE közgyűlésére
ugyancsak Bécsben, lehetőséget nyújtva a FAFCE-tagszervezetek elnökeinek a
miniszteri konferencián való részvételre. A közgyűlés a FAFCE-nak a zöld könyvről
készített állásfoglalásához a következő követelményeket fűzte:
•

Az EU-országok fordítsák a mindenkori nemzeti jövedelem egységes százalékát
a családok anyagi támogatására.

•

Legyen az EU minden országában lehetőség olyan szülői szabadság
igénybevételére, amely lehetővé teszi a munkahelyi tevékenységnek a
gyermek- és idősgondozással való összeegyeztetését.

Az Európai Generációs Intézet megalapítását Vladimir Spidla EU-biztos a konferencián
tartott beszédében kilátásba helyezte.
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1.11. A FAFCE bővítése
Alaphelyzet
A FAFCE-elnökség átvétele előtt a Federációnak az osztrák KFÖ-n kívül kilenc
tagszervezete volt: a német FDK, a francia CNAFC, az ír Family Solidarity, az olasz
Forum, a szlovák HKRS, a dél-tiroli KFS és a magyar MAKACS.
Intézkedések
Az osztrák FAFCE-elnökség által szervezett első elnökségi ülésen 2003. okt. 23-25.
között mutatkozott be a cseh Családközpontok Társulása, és a spanyol Foro Espanol
de la Familia. A FAFCE elnöke, J. Fenz javasolta, hogy mindkét szervezet kapja meg a
megfigyelői státust. A javaslatot egyhangúlag elfogadták. A Le Puyban 2005
áprilisában tartott elnökségi ülésen a Családközpontok Társulása teljes jogú
tagságért folyamodott, ezt az ülés egyhangúlag megszavazta. A jövőbeli tagság
érdekében a FAFCE az osztrák elnökség idején felvette a kapcsolatot a belga, horvát,
lett litván máltai, lengyel és ukrán családszervezetekkel. A Szarajevó-projekttel
kapcsolatban a FAFCE célja egy családegyesület létrehozásának támogatása BoszniaHercegovinában, majd ennek beintegrálása a FAFCE-ba (l. 6.4.)
Informális kapcsolatok
családszervezeteivel.

létesültek

Ausztrália,

Dánia,

Norvégia

és

az

USA

1.12. A család és az információs és kommunikációs technológiák
A média az emberek közötti kommunikáció eszköze – az egységesülő Európában a
tudás közvetítésében jelentősége kiemelkedő. Támogatja az információk és
vélemények cseréjét, segít más kultúrák megértésében és a belőlük való tanulásban.
Fennáll azonban a manipuláció és egyoldalúság, az erőszak és az egyoldalú
szexualitás túlzott előtérbe állítása miatt a torzítás veszélye. AZ EU-Parlamenti
választás alkalmából a FAFCE megkérdezte a képviselőjelölteket, síkra fognak-e
szállni az Európai Parlamentben azért, hogy az egyes országok médiatörvényei a
műsorokat a gyermek – és családvédelmi szempontok szerint értékeljék.
A FAFCE a következő médiapolitikai célokat tűzte ki:
•

A műsorok értékelése a gyermekek számára való alkalmasságuk szerint.

•

Ifjúságvédelem a média eszközeivel.

•

Szülők képzése az újabb információs- és kulturális technológiák terén.

•

A struktúrák közötti különbség áthidalása az európai információs társadalomba
való bekapcsolódás érdekében.

Alaphelyzet
Az osztrák FAFCE-elnökség idején a federációnak kétszer volt lehetősége
médiapolitikai követelményeit a politikai közvéleményben megjelenítenie.
•

Az Európa Tanács meghívására részt vettünk a Tömegkommunikációs
politikáról Kievben, 2005. márc. 10-11. között tartott 7. Európai Miniszteri
Konferencián. A konferencia fő témái a média jogai és felelőssége
krízishelyzetekben, a média-sokféleség megőrzése a globalizáció korában és az
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emberi jogok tisztelete az információs társadalomban voltak. A nemzetközi
nem-kormányzati szerveket a politikai szövegekre való előzetes állásfoglalásra
kérték.
•

Az Európai Bizottság 2001-ben megkezdte az 1997-ben elfogadott Televízió
határok nélkül c. irányelvének átdolgozását. Ennek során az irányelv
alkalmazását vizsgáló bizottság 2003-ban megkezdte 4. jelentésének
kidolgozását és nyilvános meghallgatást tartott, hogy levonhassa a
végkövetkeztetéseit az európai kormányzat audiovízuális politikájának
jövőjéről. Ez a jelentés rámutat az irányvonal jogi megalapozottságára az új
hirdetési technikák vonatkozásában, ajánlást tartalmaz a fiatalkorúak
védelmével kapcsolatban.

Intézkedések
7. Európai miniszteri konferencia a tömegkommunkációról, Kiev
A FAFCE állásfoglalásában követelte vallásközi párbeszéd fenntarthatósága
érdekében a kulturális és nyelvi különbözőségek megőrzését és támogatását.
Szorgalmazta a digitális fejlődésben strukturálisan elmaradt régiók támogatását és
eszközöket és személyzetet a média hatékony ellenőrzésére, különös tekintettel a
gyermekek és ifjúság védelmére. Az utalás a vallásközi párbeszédre és az ifjúság
védelmére megjelent a konferencia záródokumentumában.
Televízió határok nélkül – irányelv
A televíziós irányelv átdolgozásához benyújtott állásfoglalás fő célja a fiatalkorúaknak
az erőszakos és egyértelműen szexuális tartalomtól való védelme volt. Az olyan
audióvízuális szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek a fiatalkorúak testi, szellemi,
vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztetik egy lehetséges technikai megoldásként a
FAFCE egy „pay per view“ rendszer bevetését javasolta. Szorgalmazta a
szolgáltatások megjelölésének és kategorizálásának fokozott harmonizálását az
életkor tekintetében. Javasolta, hogy ebben a harmonizálási munkába vonják be a
civil társadalom képviselőit, mindenekelőtt a szülők és családok szervezeteit. A FAFCE
hangsúlyozta továbbá a média tekintetében a szakértelem fontosságát.
Az ifjúság védelme gyakran csak önvédelem formájában a médiához értő és képzett
fiatalok révén lehetséges. Szükséges ezért az EU-ban a biztonságos internethasználat
érdekében a média-szakértelmet és tudat-képzést erősítő megelőző intézkedések
bevezetése. Az EU-Bizottság 2005 decemberében javaslatot terjesztett elő a Televízió
határok nélkül c. irányelv módosítására, ez megalapozza a kötelezettségeket,
különösen a fiatalkorúak védelmét és az emberi méltóság tiszteletben tartását.
A FAFCE a Sokrates-Program keretében benyújtott egy Grundtvig I-projektet Nevelés
– fit a Mobil és Társa címmel. A projekt az észszerű médiahasználatra vonatkozó
szülőképzési kezdeményezéseket kulcskérdésnek tekinti a gyermekek egészségesebb
internethasználatához. Sikerült ehhez megnyerni az osztrák „Saferinternet”
plattformot, valamint a német, a cseh a szlovák a francia, a dél-tiroli és osztrák
FAFCE tagegyesületet. Az Európai Bizottság azonban a projektet elvetette. Az osztrák
katolikus családegyesület mégis megindította a projektet megváltoztatott formában
nemzeti szinten.
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3.

Projektek

1.13. Választási kritériumok az Európai Parlamenti választásokhoz
2004. jún. 13-án volt az Európai Parlamenti választás. A FAFCE az európai
családoknak útmutatást adva kidolgozta a választási kritériumokat. E kritériumok
segítségével felmérhető volt a képviselőjelölt elkötelezettsége a családügyi
kérdésekben.
A képviselőjelölteknek kérdéseket tettünk fel a foglalkoztatási és szociális, gazdasági,
bevándorlási és menekültügyi, jogi együtműködési, média, fejlesztéspolitikai és
bioetikai kérdésekben. A szöveget a CIVITAS civilszervezeti vásár keretében 2004.
máj. 1-én Paduában mutattuk be.
Az olasz Forum delle associazoni familiari ebből egy olyan változatot készített, amely
csak támogatásra, vagy elvetésre adott lehetőséget. A francia, dél-tiroli, spanyol,
olasz és osztrák képviselőjelöltek válaszoltak a FAFCE-kritériumokra, válaszaikat
közzétettük a FAFCE honlapján (www.family-eu.org)
1.14. Munkaidő – munkamentes vasárnap
Alaphelyzet
A munkaidő kialakítására minimális előírásokat tartalmaz a 2003/88/EG irányelv.
Ennek célja a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme. Ebben a heti
maximális munkaidőt 48 órában adják meg, beleértve a túlórákat is. További
előírások találhatók a pihenőidőre, munkaközi szünetre, az éjszakai munkára és egy
legalább négyhetes fizetett szabadságra. Az Európai Bizottság elvégezte az
irányelvben rögzített felülvizsgálatot 2002-ben. A szociális partnerekkel meghiúsult
egyeztetés után az Európai Bizottság 2004. szept. 22-én az irányelv változtatására
javaslatot terjesztet elő. 2005, máj. 31-én végleges javaslat került előterjesztésre, ez
tartalmazza a Tanács és a parlament kiegészítéseit.
Intézkedések
A FAFCE részt vett az irányvonal konzultációiban és átnyújtotta megfelelő
állásfoglalását. A Federáció ebben síkraszállt azért, hogy az előírt minimális
pihenőidőt vasárnap adják ki. A munkamentes vasárnapot Európa keresztény
gyökereivel és a vallási gyakorlatok lehetővé tételével, valamint az egész család
számára egységes szabadidő igényével és az önkéntes társadalmi munka számára
biztosítandó idővel indokolta.
Minthogy a felülvizsgálat egyik szempontja a családban és a munkahelyen végzett
tevékenység összeegyeztethetősége volt, a FAFCE erre is hivatkozott. A munkaidő
flexibilizálása és rövidítése több időhöz vezethet, noha nem szükségszerűen, de jobb
minőséghez. Ha flexibilizálás a heti munkaidő növekedéséhez vezet, akkor romlik a
minőség.
A
családban
és
a
munkahelyen
végzett
tevékenység
összeegyeztethetőségéhez szükség van egy napra, amelyen valamennyi családtagnak
van ideje a másikra, ez a nap pedig hagyományosan a vasárnap.
A FAFCE a munkamentes vasárnapra vonatkozó felvetése nem talált visszhangra az
aktuális előterjesztésben. Az EU-tagországoknak a szabadon átléphető maximális
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munkaidőre vonatkozó különböző álláspontjai miatt az előterjesztés elfogadása nem
történt meg.
A Lille-ben 2004. szeptemberében tartott Semaines Sociales (Szociális Hetek)
alkalmából a FAFCE elnöke, J. Fenz bemutatta a 101 érv a szabad vasárnapért c.
akciót. Plakátok és mappák németül, angolul és franciául mutatnak 101 érvet,
amelyek igen realisztikusan mutatják be, miért van szükség a szabad vasárnapra.
1.15. Közép-európai Katolikus Találkozó
A közép-európai katolikus találkozó nyolc közép-európai ország püspöki
konferenciáinak közös projektje volt. Az Egyház integratív szerepének tudatában a
szervezők a résztvevő országokban nyolc szimpóziumot szerveztek Európa népeinek
egységesüléséért a társadalom és az Egyház aktuális kérdéseiről. A FAFCE elnöke, J.
Fenz a Brünnben 2004-ben tartott család-szimpóziumon az európai családpolitikáról
tartott műhelybeszélgetést.
1.16. A politikai képzés európai éve
A Európa-tanács 2005-öt a politikai képzés évévé nyilvánította. A FAFCE ebben az
Osztrák Családegyesület szintjén A demokratikus ügyvitelre nevelés c. projektjével
vett részt.
4.

A FAFCE és az európai intézmények

1.17. Az Európai Únió
4.1.1. Az Európai Bizottság
Az osztrák elnökség kezdetén a FAFCE elnöke, J. Fenz bemutatta a Federáció céljait
és munkamódszerét Romano Prodi az akkori bizottsági elnök politikai
tanácsadójának, Michael Weninger nagykövetnek. Legfontosabb célnak ekkor a
házasság és család alkotmányos védelmét és az Istenre való hivatkozást az
alkotmány előszavában tartotta. (l. 3.1.)
A FAFCE benyújtotta Romano Prodi, ill. Jose Manuel Barroso bizottsági elnöknek
állásfoglalásait az irányelvekhez és az új EU alkotmányhoz, valamint petícióit az
őssejtkutatásról a 6. 7. kutatási keretprogrammal kapcsolatban.
A beszámolási időszakban a FAFCE legtöbbször a Foglalkoztatási és Szociális, az
Információs társadalom és média, valamint a Jogi Bizottsággal volt érintkezésben.
Vladimir Spidlanak a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság biztosának megküldtük
határozatunkat a 2005-2010 közötti szociális munkatervről, hozzászólásunkat a
munkaidő-irányelvhez, állásfoglalásunkat a demográfiai zöld könyvhöz, valamint
családpolitikai követelmény-katalógusunkat. Ebben követelte a FAFCE először az
európai generációs intézet felállítását, több megfizethető gyermekgondozási
intézmény létesítését, a házasságra előkészítő és szülőképző kurzusok támogatását, a
létminimum adómentességét valamennyi családtagra, valamint a családsegítő
programok felülvizsgálatát valamennyi családtag szempontjából.
Az Információs társadalom és média Bizottsághoz benyújtotta a Federáció az ifjúság
fokozott védelmére vonatkozó javaslatát.
A FAFCE részt vett a Jogi Bizottság zöld könyvének kidolgozásában egy az
alkalmazandó jogról és válási perekben jogi illetékességről megfogalmazott
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hozzászólással. Ebben kritizálta a válás megkönnyítését az EU-polgárok számára,
minthogy a házasságon alapuló család a társadalom építésének alapja és a
gyermekek biztonságos felnevelésének legfontosabb helye.
4.1.2. Európa Miniszterek Tanácsa
Az Európa Miniszterek Tanácsához fordult a FAFCE az őssejtkutatás ügyében
ellenvetéseivel a 6. És 7. kutatási keretprogrammal kapcsolatban. 2003-ban a
Federáció levelet intézett a Tanácsi olasz elnökéhez, Silvio Berlusconihoz, ebben
szorgalmazta a házasság és család védelmének, valamint az előszóban az Istenre
hivatkozás rögzítését az új EU alkotmányban. Ezt a követelményt megismételtük az ír
elnökség alatt.
4.1.3. Európai parlament
Az Európai parlamenti képviselőkkel a közvetlen kontaktust a FAFCE elnöke, J. Fenz
már egy brüsszeli látogatása alkalmából 2003 novemberében felvette. Othmar Karas
osztrák képviselő támogatásáról biztosította a FAFCE-t az osztrák elnökség idejére.
Ezt az ígéretét irodájával együtt A családi és munkahelyi tevékenység
összeegyeztethetősége a gyermek javának különös figyelembevételével c.
pódiumbeszélgetés megszervezésével váltotta be. Az iroda vállalta a FAFCE
tájékoztató anyagainak elosztását az EU-Parlamentben. Szoros együttműködés
alakult ki a görög Marie Panayotopoulos-Cassiotou képviselőnővel, aki a FAFCE által
javasolt „A család és gyermek védelme” c. Intergroupnak, az elnöke. Az Intergroup
megalakítása után a FAFCE rendszeresen részt vett az üléseken és részt vállalt az Új
Információs technológiák és hatásuk a gyermekekre c. 2005. okt. 26-i ülés tartalmi
előkészítésében. Egy szakértőnek, Ronald Hechenbergernek a Safeinternet plattform
munkatársának bevonásával lehetővé vált az ülést szakmailag előkészíteni.
4.1.4. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság jó házigazdának bizonyult A családi és
munkahelyi tevékenység összeegyeztethetősége a gyermek javának különös
figyelembevételével c. pódiumbeszélgetés alkalmából. A résztvevőket Staffan
Niellsson, a III. Csoport elnöke köszöntötte, a bizottság elnöke, az osztrák AnneMarie Sigmund mind a szervezéssel, mind pedig a felvetett témákkal kapcsolatban
FAFCE iránti megértésével tűnt ki.
1.18. Az Európa Tanács
A FAFCE rendszeresen részt vett a nemzetközi nem-kormányzati szervek (INGO)
teljes ülésein és az Emberi jogok, a Képzés kultúra, a Szociális jogok, szociális charta,
munka- és szociálpolitika, valamint az Egészség c, munkabizottságok ülésein.
2003 novemberében a FAFCE több más nemzetközi nem-kormányzati szervvel együtt
az addigi konzultatív státus helyett elnyerte a résztvevő státust. Ezáltal lehetővé válik
a FAFCE-nak a részvétele saját képviselő vagy megbízott révén a Tanács szerveinek
(Minisztertanács, Parlamenti teljes ülés, Városok és régiók kongresszusa, Emberjogi
Bíróság) ülésein való részvételre. 2005 ősze óta Jenny Schuler strasbourgi
hitoktatónő a FAFCE képviselője. Az új választások alkalmából Jenny Schulert
beválasztották az összekötő bizottságba, ez további lehetőségeket biztosít a FAFCEnak.
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2005 októberében a FAFCE kollektív panaszok
felhatalmazását további három évre meghosszabbították.

benyújtására

vontakozó

A FAFCE-nak az Európa Tanácshoz benyújtott beadványai az eutanázia legalizálására,
(l. 3.2.2.) a dajkaanyaság harmonizálására (l. 3.2.3.) és a kievi tömegkommunikációs
konferenciára (l. 3.2.2.) vonatkoznak.
A civil szervezetek közül a legjobb együttműködést a nemzetközi Kolpinggal sikerült
kialakítani Anton Salesny kormánytanácsos személyében, aki állandó a FAFCE-val való
állandó információcserét biztosította.
5.

Nemzetköz kapcsolatok

1.19. Az Európai Közösség püspöki konferenciáinak bizottsága (COMECE)
A COMECE brüsszeli székhellyel az Európai Közösség konferenciáinak bizottsága,
tagjai az EU-tagországok püspöki konferenciáinak küldöttei. 2003. nov. 11-én a
COMECE helyiségeiben jött létre az első beszélgetés Dr. Michael Kuhn, az osztrák
püspöki konferencia COMECE-képviselője és a FAFCE elnöke, J. Fenz között.
Megbeszélésükön megvitatták az együttműködés tárgyát.
2004. nov. 29-én a COMECE és FAFCE közös szervezésében estélyre került sor
Összefogás a családokért az Európai Unióban címmel. Msgr. Noël Treanor, a COMECE
főtitkára, Marie Panayotopoulos-Cassiotou az EU-Parlamentből és a FAFCE elnöke, J.
Fenz volt a kerekasztal-beszélgetés résztvevője. Az este során nyújtotta át J. Fenz
Marie Panayotopoulos-Cassiotou képviselőnőnek azt a petíciót, amelyben a FAFCE
egy parlamenti Intercsoport létrehozását szorgalmazza A család és a gyermek
védelme címmel. A továbbiakban kooperált a FAFCE a COMECE-vel több beadvány
ügyében, rendszeressé vált az információcsere.
1.20. Az európai családszervezetek konföderációja (COFACE)
A COFACE különböző nemzeti családszervezetek valláshoz nem kötött, párt-független
szervezete. Ez idő szerint 60 tagja van az EU tagországaiban és sokmillió gyermek és
család szócsöveként lép fel.
A COFACE-val, amelynek néhány FAFCE-tagszervezet is tagja, az együttműködés
2004. novemberében mélyült el. A COFACE elnöke Yves Roland-Gosselin és a FAFCE
elnöke, J. Fenz egyezményt írt alá, amely lehetővé teszi a COFACE irodájának közös
használatát. Ezáltal a FAFCE-nak postacíme is van Brüsszelben: Rue de Londres 17.
Az együttműködés ez idő szerint a kölcsönös információcserére szorítkozik.
1.21. A bécsi családügyi NGO-bizottság
A bécsi családügyi NGO-bizottságot 1985-ben alapították a szociális fejlesztés és a
humanitárius ügyek ENSZ központjának támogatásával a család-ügyek információs
lehetőségeinek biztosítására. A bizottság célja az ENSZ tagállamok nem-kormányzati
szerveinek aktivitását koordinálni, és nyilvánosságra hozni, valamint ezek a
szervezetek és a kormányok közötti együttműködést elősegíteni.
A FAFCE tagja a bizottságnak és részt vett az évenként két alkalommal szervezett
szemináriumokon.
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1.22. A nemzetközi katolikus szervezetek konferenciája (CICO)
A nemzetközi katolikus szervezetek konferenciája (CICO) lehetőséget teremt a
nemzetközi katolikus szervezeteknek közös akciókra és akcióik összehangolására.
Kerek 40 szervezet tartozik hozzá az öt kontinensen, mintegy 150 millió embert
képvisel. A Genfi, párizsi és New-Yorki katolikus központok támogatásával a CICO
munkatársai az ENSZ különféle szervezeteivel működnek együtt. Az ENSZ
szervezetekkel való együttműködés lehetősége volt a FAFCE fő indoka, hogy a CICO
tagjává váljon. A CICO Jeruzsálemben 2005. nov. 18-21. között tartott közgyűlése a
FAFCE-t nagy többséggel (26 szavazatból 20) társult taggá választotta.
A FAFCE ez idő szerint részt vesz a CICO Szarajevó projektjében, melynek célja civil
társadalmi struktúrák létrehozása Bosznia-Hercegovinában.
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