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Na het internationaal jaar van de familie in 1994, de gelegenheid te baat nemend om eraan te
herinneren dat het gezin de basiseenheid van de samenleving is en dus bijzondere aandacht verdient,
Ingevolge de resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
genaamd « Een wereld geschikt voor kinderen » (S-27/2, 6 mei 2002) die de gedeelde
verantwoordelijkheid van de ouders erkent wat betreft het opvoeden en grootbrengen van de
kinderen, en het belang van alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat vaders de
mogelijkheid hebben deel te nemen aan het leven van hun kinderen,
Vaststellend dat er de laatste decennia een verandering van gezinspatronen optreedt die onder meer
gekenmerkt wordt door een stijging van het aantal gescheiden families en bijgevolg het risico dat de
betrokkenheid van één van de ouders verdwijnt,
Wensen wij :
Een internationaal jaar om de publieke opinie en alle gekozen vertegenwoordigers van alle naties
bewust te maken van het belang van de rol van de twee ouders – of ze samen zijn, uit elkaar of
gescheiden – voor hun kind(eren).
Een jaar om trefpunten te creëren om oplossingen te bedenken voor het bevorderen en verbeteren
van de betrokkenheid van elke ouder tot zijn of haar kind; een jaar om zich te concentreren op actie
en resultaten, door het uitwisselen van goede praktijken.
Een jaar om, in het belang van het kind, grotere gelijkheid te overwegen (met name bij het verdelen
van de ouderschapstijd) tussen de twee ouders in het geval van scheiding.
Een jaar om de belangrijke rol van elke ouder te erkennen en het engagement te vieren van elke
ouder ten opzichte van zijn of haar kind(eren);
Een jaar om niet te vergeten dat elk kind twee unieke ouders heeft – een vader en een moeder – die
dezelfde rechten en dezelfde verantwoordelijkheden hebben met de bedoeling hem of haar de best
mogelijke levensomstandigheden te bieden, affectie te geven, te helpen en te beschermen, een
opvoeding te geven, de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid te bevorderen, waarden door te
geven.
In dit perspectief, ongeacht onze politieke kleur, sociale achtergrond of religieuze voorkeur, of we nu
papa, mama, oma of opa zijn, of eenvoudigweg een burger die belang hecht aan de rechten van
mensen, vragen we aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om het jaar 2016 uit te
roepen tot het Internationaal Jaar van het Co-ouderschap.
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