
Prohlášení České biskupské konference k problematice rodiny 

Současná zhoršená ekonomická situace nejvíce doléhá na rodiny s malými dětmi. Je to dáno řadou okolností, 

např. stálým nárůstem cen i základního dětského zboží, ale i celkovou atmosférou ve společnosti. Vyhraněná 

materiální orientace vystavuje rodiny s dětmi nerovné soutěži a v dosud bezdětných budí strach, že rozhodnutí 

se pro rodinu s dětmi znamená nejen pokles životní úrovně, ale i jisté znehodnocení společenského postavení. 

Rodiny se netěší úctě, kterou by si zasloužily, zvláště početnější rodiny se setkávají někdy až s pohrdáním. 

Při tom snad nikdo nepochybuje o tom, že dobrá rodina nemá pro výchovu dítěte žádnou srovnatelnou 

alternativu. 

Tato celková atmosféra lhostejnosti vůči rodinám má dalekosáhlé souvislosti a její podstatný vliv se projevuje na 

snižujícím se počtu sňatků, snižujícím se počtu dětí a hrozivém počtu rozvodů. Negativně ovlivňuje další 

generaci a její důsledky budou dlouhodobé. Na této atmosféře se podílí řada faktorů. Chceme upozornit alespoň 

na ty nejkřiklavější: 

 vystupňované nároky na pracovní angažovanost, obavy ze ztráty zaměstnání, ale i agresivní nabídka 

často zbytečného zboží a propagace konzumního myšlení vede k nadměrnému pracovnímu úsilí, které 

ohrožuje soužití rodin; 

 přehnané zdůrazňování individuálních práv a svobod podkopává stabilní a hluboké vztahy a může vést 

k falešnému pocitu osobní svobody, která směřuje k osamělosti a lhostejnosti; 

 poskytování společenské podpory, někdy i legislativní, různým nepravým napodobeninám rodiny vnáší 

mezi mladé lidi nejistotu a u některých může vést ke špatné volbě. Lze se obávat, že se takto zvýší i 

četnost nepravých napodobenin občansky odpovědných postojů; 

 chybějící koncepce moderní prorodinné politiky a absence úřadu či orgánu, který by ji vykonával a 

prosazoval. 

Většina evropských států hledá intenzivně způsoby, jak rodinu podpořit, ocenit její přínos pro občanskou 

společnost a jak zvýšit její společenskou prestiž. Osvědčená forma této podpory je spolupráce státních a 

nestátních institucí a církví. Nezačneme-li i v nás s reálnou podporou rodin a oceněním jejich významu, bude se 

naše cesta do společnosti vyspělých evropských států postupně stále více ztrácet v občanské neodpovědnosti a 

lhostejnosti. 

Text schválili biskupové na 31. plenárním zasedání v Hradci Králové dne 21.dubna 1999 

 


