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a család és családi értékek támogatása mellett 

 Mi, Hargita Megye Tanácsa szabadon választott tagjai állást foglalunk és 
támogatjuk olyan intézkedések meghozatalát, amelyek demográfiai szempontból 
ösztönzik a növekedést és a gyermekeket nevelő családok számára megbecsülést, 
kibontakozást hoznak, és megteremtik a gyarapodás feltételeit. 

Az egymás iránti kölcsönös tisztelet jegyében, románok és magyarok, közös 
érdekünknek tekintjük a térségünk és az országunk negatív demográfiai mutatóinak a 
megfordítását, közös jövőnk szolgálatát, a megszületendő és a megszületett gyermekek, 
valamint az őket nevelő családok támogatása, segítése révén. 

A családokat a legbiztosabb jól-léti, gazdasági –szociális befektetési alapnak, a 
közösségeink megmaradásának és prosperálásának a zálogaként tekintjük. 

Az adófizető polgárok és az általuk vállalt családok, akik az esélyegyenlőség 
lehetőségét biztosítják azáltal, hogy adót fizetnek, valódi esélyt érdemelnek a 
gyermekeik sikeres, egészséges felnevelésére. 

Kijelentjük, hogy a családalapítás és a gyermekvállalás, miközben egyéni cél, 
közösségi hasznot jelentő tényező. A túlélésen túl a közösség prosperálásának egyetlen 
igazi biztosítéka. Ezért a közösség és annak a legmagasabb szintű szerveződési formája, 
az államnak kötelessége a legnagyobb mértékben támogatni a családokat, energiákat 
felszabadítva számukra, nem elvonva azokat. 

A gyermekvállaló és adófizető családok nevében, közteherviselési 
kötelezettségeik teljesítéséért cserébe, olyan családjóléti szolgáltatások, kedvezmények 
és jogok kialakítását kérjük, melyek ösztönzik és segítik a családalapítást, a 
gyermekvállalást és a gyermekek minél egészségesebb nevelését. 

Ennek szellemében Románia Parlamentjétől és Kormányától a következőket 

kérjük: 

 az adópolitika családbarát jellegének a bevezetését, a nagycsaládok támogatását; 

 országos, tudományos alapokra épített népesedésügyi családpolitika kialakítását; 

 a közgondolkodás gyermek és családbaráttá tételét; 

 pártpolitika és nemzetiségi politika fölötti családpolitika kialakítását; 

 bölcsődék és hosszabbított programú óvodák létesítését és fenntartását; 

 délutáni oktatást, „after school” –ok létesítését és fenntartását; 

 az egyszülős családok védelmét; 

 a nagycsaládok méltányos támogatását, akik részéről a több gyermek vállalása és 

nevelése fokozottabb a közteher-vállalás és -viselés tényével egyenértékű;  



 otthonteremtési program megalkotását; 

 az egészséges családi élet kultúráját ápoló és fejlesztő intézkedéseket. 

Hargita megye önkormányzataitól teljes körű együttműködést kérünk az alábbiakban: 

 a „Család munkacsoport” leltárívének maradéktalan megválaszolását; 

 családjóléti szolgáltatások kialakítását; 

 a civil és egyházi szféra, kistérségi társulások és közbirtokosságok családbarát 

irányú potenciális energiáink a felszabadítását. 
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