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Családpolitika, gyermekvállalás, gyermekbarát oktatás a szakadék szélén
A Barankovics Alapítvány által szervezett konferencia előadói a Sapientia Hittudományi Főiskola
dísztermében jöttek össze 2016. márc. 8-án, hogy súlyos témáról beszéljenek és válaszoljanak
ugyancsak komoly feszegető kérdésekre a konferencián résztvevőknek.
A megnyitó üdvözlő és köszöntő beszédet Dr. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány
kurátora, mint házigazda mondta. Véleménye szerint a Családpolitikát újra kell gondolni értékkörök
mentén, megfogalmazni a véleményeket, majd ütköztetni, és csak azután kell kialakítani a közös
állásfoglalást.
Az előadókról annyit mondott, hogy mindannyian ismerik a helyzetet és vészhelyzetet, de személyes
véleményt fogalmaznak meg. Hogy mi lesz 20 év múlva, azt a mostani eredményes tanácskozás
döntheti el.
Dr. Bagdy Gábor a főváros polgármester-helyettes is arra emlékezett, hogy 25 évvel ezelőtt még
ifjúként a Népjóléti Minisztériumban dolgozott, s azóta is a Hűség útját szeretné követni. Akkoriban
az foglalkoztatta a kormányt, a szakembereket, hogy a népesedés száma fogy. Alapeszme volt az erős
összetartó közösség létrehozása, ennek része a család. A család ereje, erkölcsi fizikai alapokon, jogi és
törvényi megerősítéssel.
Most az Alaptörvényre hivatkozik, melyben Magyarországon a család védett fogalom. A család
önkéntes elhatározás alapján létrejövő életközösség - fogalmazza meg Dr. Bagdy Gábor. A
család erőforrás, a legfontosabb biztosíték, a legfontosabb biztonságos közeg a benne felnövő
gyermekek harmonikus nevelésére.
Voltak kedvezmények és voltak kezdeményezések: családi típusú adózás, hitelek, csődvédelem,
nyugdíjak stabilitásának megőrzése (IMF-el). A több gyermeket vállaló családok kiegészítő juttatást
kaptak.
Most azonban ezeket mélyen át kell gondolni, hogy igazságos és méltányos legyen. Dr. BagdyGábor
is 5 gyermeket nevelt fel, nem a saját érdekeit nézte feleségével. Mindenkit biztat a családbarát
politika újragondolására.
Dr. Farkas Péter Család-Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézettől új családpolitikai felfogással
érkezett:
Csak szeretetből fakadó, támaszt adó biztonságos családok tudnák a társadalmat gazdagítani. Ehhez
azonban az kell, hogy a kormányzati politika segítsen a terhek hordásában, megoldásában, hogy a
családnak meglegyen a belső stabilitása, hogy a család a munka világára képes legyen majd felnevelni
a gyermekeket. Nem szabad oda eljutni, hogy a sok gyermeket vállalók elszegényedjenek. Támogatás
kell a lakhatásban, az adózásban, a járulékok elrendezésében, az első házasoknak az
adókedvezménnyel, szükség van az Erzsébet program kiterjesztésére, továbbra is kell a támogatás a
gyermekétkeztetésben /207 ezer gyermek kap ingyenes étkeztetést idén).
Várható, hogy 2017-től létrejönnek a családi napközik, a mini bölcsődei formák, az óvódáskor 3
évtől lesz kötelező.
2014-ben 47 363 szülő jutott különböző támogatáshoz a Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A munkába állni akaró szülő számára a részmunkakidő biztosítását, szükséges továbbra is életben
tartani a babakötvényt, a pótszabadságot az apák számára.
A mostani családosok számára a CSOK legyen elérhető használt és új lakások megvételére. A baj az,
hogy a kormány jelenleg nem támogatja a bérlakás programot. Családbarát környezetre van szükség.
A médiának is nagy szerepet szánnak az életre nevelésben www.csalad.hu.
A mostani sodródó migrációs folyamat teher az ország számára. Támogatni a magyar családokat kell.
Dr. Gloviczky Zoltán, Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézetvezető egyetemi docense, a
MRK pedagógusképzési bizottság elnöke a család és a felsőoktatás viszonyáról beszélt azzal a
szemlélettel, hogy csak gyermekbarát módszerekkel lehet eljuttatni a későbbiekben a diákot
továbbtanuláshoz. Különös teendők vannak addig a családban, amíg felnő a gyerek: lakhatást
megélhetést, anyagi támaszt kell biztosítani.
Önállóságra, felelősségvállalásra és döntésképességre kell nevelni, és ez azt jelenti, hogy
szabadságban kell élnie a gyermeknek, saját szabadáságérzetét kell közben kialakítni.
Mostanában nem ez történik, nincs döntésképességük, nem önállósodnak időben, sokáig maradnak
a szülői otthonban, nem házasodnak, nem vállalnak gyermeket.
Az ösztöndíj segít, a külső támogatás segít, de amit hoz, az a belső stabilitás, a gondolkodás, a
bizalom az a családi nevelésből ered.
Cél: szabad autonóm gondolkodó felnőtt legyen a gyermekünkből, az igazság mentén ismerje fel
az értékeket.
Dr.Benda József, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatói tanácsadó témája:
Transzgenerációs örökségünk: Miért vigyázzunk az édesanyákra?
Feltehetjük a kérdést, azaz miért fogy a népesség? összefüggő tényező lehet a magyarázata:
Értékválság és termékenységi problémák és ezek vezetnek a szakadék szélére!!
Lehet háborúval évszámokkal, 1948-utáni rendeletekkel (abortusztörtvény 1953-ban)
1954- -63 között ennek ellenére 100 ezerrel kevesebb volt a eleven szülés, 1967-től kedvezően jött a
Gyes, 13 ezerrel több gyermek született. Az 1953-as Ratkó korszak gyermekei szülőkorba kerültek
73-tól. 1984-ben bevezették a GYED-et- A Bokros csomag következtében csökkent a születések
száma. Mi is a gazdaságpolitikai beavatkozásoknak az eredménye, hol nő hol csökken a születések
száma?
 Az 1954-ben születettek házasságukban nem tudták produkálni a saját populációt, mert
traumák történtek egészen pici korban, akár magzati, akár csecsemőkorban.
 Megváltozott az értékrendszer. Tudniillik, a magzati korban alakul kis az utódgondozás
képessége, azaz a teljes biztonságban való fogantatástól a születésig és azontúl. Amíg létezik
a magzatzsinór, addig még biztonságot érez az újszülött, azonnal figyel, tanul, követi a felnőtt
hangját mozdulatát, félszavakból, jelzésekből tanul. Számíthat a felnőttre, a szülőre, a
testvérre, a családra, ezt nevezik ősi optimizmusnak, az ősbizalomnak. Ha az anya a 6 hetest
gyermeket kénytelen beadni a bölcsődébe, napos-hetes bölcsődébe, ha sírni hagyja, ha
elhagyja vagy másra bízza, a csecsemő bizonytalanná válik, bizalomhiánya lesz, rávetül a
testvérre is. A következmény? Majd ha felnő, nem fog házasodni, nem fog szülni, nem akarja
átélni a korábbi magzati szorongást.
 Az iskolákban tiltott volt ilyen témával foglalkozni. 10-20 év és a figyelmeztető jelek
mutatják, hogy az 1000 éves magyar állam veszélyben van. Elnéptelenednek a falvak,
városok, bezárnak az iskolák, a vasút, a posta, a bolt. Csökken a nyugdíj is, az adó emelkedik
majd, az élelmiszer ipar, a ruhaipar is megérzi majd a csökkenő fogyasztást. Talán ma sem
nem használt ruhákat kellene venni külföldi raktárakból!






A gyermeknek nem csak anyára, hanem apára van szüksége, Apai szeretetre. A jelen
iskolarendszer személyiségromboló!!! Sok a gyermek az osztályban, a tanítónak nincs
eszköze a fegyelmezéshez, nincs tisztelete, a tananyag megkérdőjelezhető, mert csak
ismeretet akar továbbadni.
Nem 40 évesen kell szülni egy nőnek! Az már lassan a nagymamakort jelenti.
Évente 150 ezer gyermekszületés lenne az optimális,ám szülőképes korosztály csökken
rohamosan.

Dr. Bagdy Emőke, Károli Gáspár Egyetem professzor emeritusa: az Elköteleződés a
párkapcsolatban címmel beszélt arról, hogy ki a felnőtt ember:
 Aki tud adni és elköteleződni felelősségvállalással.
 Hivatást választ és életcélt.
 Tudja, hogy miért él, mi az élete célja.
 Van identitástudata: mi a dolga a világban.
 Miközben egy fertőzött kultúrában él, mely tárgyközpontú. A mentalitás fertőződik, a jólét
elérésére törekszik, a konzum kultúra belopakodik életébe, azaz felhasznál, elhasznál és eldob
értéket, ha nincs mellette, mögötte, benne szeretet kapcsolat.
Dependus-kultúra, azaz függ a gyermek az anyjától, családi védelemben él és marad, mint fióka.
Világhírű kutató John-ra hivatkozik, aki 3 perc alatt megállapítja,hogy egy párkapcsolatban van-e
szenvedély, van-e meghittség, elkötelezettség, önkéntes elköteleződés. Hogy lehet az hogy 10ezer
nőből mégis egyet választ a férfi társul? Szövetségesül. A feleség valójában fele én-em. A másig
gondja legyen az övé is, enyém is.
Gyökössy Endre szerint egoitisz betegségben szenved a világ. Nem fér bele a másik ember.
És az identifikáció: mit lát a 3-6 éves korban a gyermek. Letölti a szülői mintát érzelmi alapon, próbál
kisebb biztonsági érzetben is szemlélni, hogy apa későn jön haza a munkából, tehát virtuális az
apaság, az anya munka után rohan a gyerekért, nincs együtt a szerető kapocs, a hiányt érzékeli hamar.
Súlyos tévedés, amit a korszellem súlykol, hogy kapnunk kell, s a trónon a pénz ül. Ha
megkérdeznénk, hogy mikor voltál boldog az életben, azt mondanád, hogy amikor megölelt a
gyermeked vagy a párod.
Nincs idő a kapcsolatokra, az együtt evésre, ami az egészség szempontjából is fontos, nincs idő
megbeszélni a dolgokat, pedig a kibeszélés az igazi megoldó.
A házasságkötések 50 %-a válással végződik, azaz elengedik egymás kezét, nem maradnak meg
szövetségesnek, 1000 gyermekből 40 gyermek biztonság nélkül nő fel, mert, ha védelemben maradna,
ha klasszikus családban maradhatna, stabil felnőtt lehetne de így? ...
Korán kell kezdeni az életre nevelést, a Szülők Iskolájában a fundamentumokra való irányítást, mert
szivacsként szívnák magukba a tanácsokat. A média szerepe is fontos ezen a téren.
Varga Csaba Stratégiakutató Intézet igazgatója: A család mint szeretetközösség, és a
gyermekvállalás témában tartott szenvedélyes előadását fontos felismeréssel kezdi:
A tét, hogy a népességfogyást, a népességvesztést, a népesség elveszését egyenlő jellel jelezze, mert a
magyarság megmaradásának kérdése ez. A magyar társadalom ezt nem veszi komolyan. Egy esély
van csak, a szeretet-család újbóli léte révén lehet újból hozzákezdeni, hogy szeretetkapcsolattá váljon
az, ami megkopóban van. Benedek pápára emlékeztet, aki azt mondta hogy a Család a szeretetközpont szíve.
200 év óta nincs esély a szeretetcivilizációra a Kárpát-medencében, ahol most is szeretetlenség van.
Van egy esély, 50 év múlva vagy 10 év múlva, ha akkorra a családok visszatalálnak ehhez a

kapocshoz, mert csak ez a megmaradás kulcsa,titka. Nincs u.n. szeretet-iskola, pedig belsőleg vezérelt
a magyar ember. De itt él a szeretetlenség civilizációjában. A gazdaság politika nem ment meg,
egymás segítése lehet egy szikra.
Lásd! Veszprémben a fiatal gyermekágyas anyát a szomszédok látogatják komatállal.
Most világháborúk fenyegetik Európát. Ez a felszíni érzet, de belül mélyen a mai élő ember a saját
életét éli meg szenvedésként. Vajon hányan sírnak este, éjjel otthon? Ami külső romlás végbe ment a
világban, az országban az eljutott az ember bensőjébe és bomlaszt és rombol. Önző lesz, önző módon
cselekszik, a legegyszerűbb szegény ember is átvette ezt a mintát. A rombolás folyik.
Nem a II. Világháború, s nem 1956, nem a diktatúra, inkább a az eredményei tették tönkre az embert,
szétgyalulták. A társadalmi szövetet szétszaggatták bizonyos erők. Ez a világ mindent felépített, ez a
civilizáció fenntarthatatlan, a migráció látványa elborzaszt, a hatalmi erők mindent feláldoznak.
Hogyan lehetne felépíteni egy másik világot, hogy a következő 8 évben szülessen több gyermek?
Falakba ütközünk.
A mai tizenévesekre jellemző: alacsony tudás, alkalmatlan felsőoktatási intézményekben tanulás, az
iskolai anyag csak ismeretközölő. A kamaszok drogot, alkoholt fogyasztanak, szeretetpótlékként korai
szexuális kíváncsiságukat élik ki, nem lesznek alkalmasak sem munkavállalásra, sem családalapításra
nincs esélyük, csak a szeretetcsalád, csak a szeretetközösségek létrejötte oldja meg a problémát,
máskülönben minden reménytelen.
Záró mondatként: kompletten, átfogóan nézve: "Boldog gyerek-boldog világ!"

Dr. Kovács Attila ANTSZ országos tiszti főorvos helyetteseként: az Élet kezdete, a magzat és a
családgondozási rendszerről tartott rövid beszámolt.
Szerinte a házasságot gondozni kell, nem lehet resten nézni, várni hogy tökéletesedjék, mereven várni
az új helyzetekre és csökönyösen nézni, ha nem változik.
A csökkenő születések száma nem gazdasági eredetű és még csak nem is egészségügyi állapottól
függ. Inkább a bizalom csökken az intézmények irányába és az erkölcsi viselkedés
megkérdőjelezhető, devalválódik a hagyomány és bűnözés, dezorganizáció üti fel a fejét. Ha csökken
a bizalom, akkor a kohézió is. Csökken tehát a társadalmi tőke, a társadalmi fejlődési képessége, mely
valláson és tradíción alapul. Nagy szétbomlasztás folyik: a testi-szellemi-lelki jólét bomlasztása.
1994-ben a Kertai-törvényben megfogalmazták, hogy lehetőleg mérséklődjön a fogyás, a
csecsemőhalandóság, és minél kevesebb legyen időskorra a rokkant ember az országban.
Van az Alaptörvényben magzati védelemről szól. Van várandósokat érintő törvény, család és
önvédelmi törvény, idősgondozási törvén. A családtervezés mellett a 120 ezer megszületett gyermek
száma mellett az abortuszok rémisztő száma az évi 90 ezer. Ezek elveszített életek.
Orvosként tudatosítja, hogy az élet kezdete a magzati állapotban már családgondozással kell, hogy
folytatódjék.
Kiemelt programok:
 TÁMOP 6.6.4. Kora gyerekkori kiemelt támogató program 7 éves korig.
 EMMI Op. Program EFOP2015-2020-ig




Kopp Mária Nemzeti Lelki Program.
A lelki zavarok, a mental-disorder- amit bevisz kívülről a munka helyre az ember, az teher az
országnak.

Léder László pszichológus
Az apa szerepe a családban c. előadásában kifejti, hogy az a közösség ahol nem születik gyerek,
bukásra van ítélve.
Apátlan Amerika címmel David Blankenhorn 1995-ös könyvét, filmjét idézi. A fiatalok nagy
százaléka börtönben köt ki, bűnöző lesz, drogot fogyaszt, fedél nélküli lesz. A Der Spiegel 1997-ben
Apátlan Németországot mutat be. Indokolt tehát, hogy a családban meglegyen az apa-gyerek
kapcsolat!
Mi is jellemzi az apátlan kapcsolatot? Férfi és nő egymással egymás ellenében küzd a fennmaradásért.
Nem igaz az, hogy csak a férfi ver, ütlegel. Mindenki megteszi ezt végső kétségben, és a férfi a nőt, és
fordítva, és a felnőtt a gyereket, és az öreg ápoltat veri.
Kétségbeejtő. Nem fontos, hogy az apa macsó legyen, hogy birkózzon és erőt fitogtasson fiai előtt.
Elkötelezett apák kellenek, nem az a normális, hogy az apa marad otthon a kisgyerek mellett
mártírként és fordítva is lehet ezt mondani. Rendbe kell szedni a családi kapcsolatokat, igenis két
kereső kell, a nőnek lehet gyermekszülés és nevelés után visszatérni a munkába, a Családbarát
munkahelyre.
www.lederlaszlo.com
Zárószó előtt Dr. Mészáros László felkínálta a lehetőséget kérdésekre, hozzászólásokra. A résztvevők
sok személyes tapasztalatot mondtak el.
(A konferencia anyaga hozzáférhető a Barankovics Alapítvány honlapján.)

