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V návaznosti na rok 1994, který byl vyhlášen Mezinárodním rokem rodiny, jako připomenutí, že rodina
je základem společnosti a jako taková vyžaduje zvýšenou pozornost,
V návaznosti na rezoluci Valného shromáždění nazvanou „Svět vhodný pro děti“ (S-27/2, 6.5.2002),
která uznává sdílenou odpovědnost rodičů ve výchově a vzdělání vlastních dětí a která uznává, že je
nutno věnovat úsilí tomu, aby měli otcové možnost být součástí životů svých dětí,
S odkazem na rodinné modely, které se v posledních letech mění a kromě jiných aspektů přinášejí
především zvýšený počet rozdělených rodin a z toho vyplývající riziko ztráty jednoho z rodičů,
žádáme:
Vyhlášení Mezinárodního roku sdílené péče rodičů, který by podpořil zvýšení povědomí široké
veřejnosti a veřejné správy ve všech zemích, zaměřené na podporu rovnocenného významu rolí obou
rodičů při výchově vlastních dětí, a to nezávisle na tom, zda žijí společně nebo odděleně.
Tento rok by tak měl vytvořit přiležitosti a nalézat co nejlepší řešení pro propagaci všech hodnot, které
ze závazku každého jednotlivého rodiče vůči vlastním dětem vycházejí; pomocí výměny příkladů dobré
praxe by mohl být tento rok zaměřen na konkrétní kroky a výsledky v této oblasti.
Tento rok by měl být zaměřen na nalézání co nejvyšší míry spravedlnosti v zájmu dítěte (především v
míře rodičovského času) mezi oběma rodiči po jejich rozvodu nebo rozchodu.
Tento rok by měl uznat primární a nezastupitelnou roli každého rodiče a ocenit význam obou rodičů
pro jejich vlastní děti.
Tento rok bychom měli připomínat fakt, že každé dítě má dva jedinečné rodiče – otce a matku – kteří
mají stejné právo i povinnost zajistit svým vlastním dětem nejlepší možné podmínky pro život, milovat
je, pomáhat jim, ochraňovat je, zajistit jim vzdělání, podporovat rozvoj jejich osobností a předávat jim
životní hodnoty.
V těchto souvislostech, nezávisle na politických názorech, sociálním postavení či náboženství jako
otec, matka, babička, dědeček nebo občan respektující lidská práva, žádáme Valné shromáždění OSN,
aby vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem sdílené rodičovské péče.
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