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W dniach 26 i 27 maja 2021 r. FAFCE zorganizowała odbywające się dwa razy w roku 

Spotkanie Zarządu, gromadząc 28 organizacji członkowskich, stowarzyszonych i 

obserwatorów z 18 krajów europejskich. 

  

W tym roku w spotkaniu wzięło udział trzech zaproszonych prelegentów. Ks. Martin Michalíček, 

Sekretarz Generalny Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), zachęcał Członków FAFCE: 

"Liczymy na waszą obecność w Europie! Abyście nieśli Ewangelię rodziny, autentyczną dobrą 

nowinę o rodzinie". O. Manuel Barrios Prieto, Sekretarz Generalny Komisji Konferencji 

Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), podkreślił centralną rolę, jaką odgrywają 

stowarzyszenia rodzinne, ponieważ "są one świadkami piękna rodziny i mogą dotrzeć tam, gdzie 

instytucje czasami nie mogą dotrzeć". Wreszcie, Pan Mattia de Grassi, Członek Gabinetu 

Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Dubravki Šuicy oraz Wspólnego Sekretariatu 

Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, omówił z Członkami Zarządu FAFCE, jak najlepiej 

wykorzystać możliwość rozpoczęcia Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, aby zwrócić szerszą 

uwagę na centralne miejsce rodziny w życiu europejskim i demokracji. 

  

Członkowie Zarządu FAFCE przyjęli rezolucję zatytułowaną "Rodzina jest demokratyczną i 

demograficzną przyszłością Europy". W rezolucji podkreślono liczne zasługi rodziny dla swoich 

społeczności i potwierdzono znaczenie tych zasług dla zachowania równowagi demograficznej i 

wartości demokratycznych. 

  

  

https://www.fafce.org/our-members/
https://www.ccee.eu/?lang=en
http://www.comece.eu/site/fr/home
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W konsekwencji rozpoczęcia Konferencji w sprawie przyszłości Europy 9 maja 2021 r. w Strasburgu; 

  

Przypominając o obecnej zimie demograficznej w Europie, co podkreślono w Rezolucji Rady FAFCE 

z 2018 r. w sprawie zimy demograficznej w Europie, a czego echem są niedawne słowa papieża 

Franciszka wypowiedziane z okazji Stanów Generalnych na temat urodzeń w Rzymie, 14 maja 2021 

r., stwierdzające, że "Jeśli rodziny nie znajdą się w centrum teraźniejszości, nie będzie przyszłości; 

ale jeśli rodziny zaczną od nowa, wszystko zacznie się od nowa"; 

  

Podkreślając komplementarność demokracji i demografii oraz ich głęboki związek z rodziną; 

  

Podkreślając rolę rodzin i stowarzyszeń rodzinnych jako uczestników życia publicznego; 

  

FAFCE przypomina o kluczowej roli rodzin w demokratycznej i demograficznej przyszłości 

Europy: 

  

1. Rodzina jest pierwszą wspólnotą osób i pierwszą siecią zaangażowania społecznego. Wszystkie 

instytucje pośrednie zaczynają się jako wspólnoty rodzin. Zarówno rynek, jak i państwo istnieją w 

służbie wspólnoty. 

  

2. Zasady demokratyczne wywodzą się z chrześcijańskiego doświadczenia godności człowieka i są 

przekazywane przez pokolenia; zasady te są wynikiem poczucia odpowiedzialności przeżywanego w 

rodzinie, w której rodzi się wzajemny szacunek między mężczyzną i kobietą, szacunek dla 

zasadniczej roli osób starszych, ukierunkowanie na dobro wspólne i wielkoduszność. W rodzinie 

dzieci wyrastają na odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli, zdolnych do troski o 

najsłabszych i najuboższych w swoich wspólnotach. 

  

3. Nawet w świetle pandemii, rolą rodziny jest również przekazywanie zasad demokratycznych i 

dzielenie się nimi w swoich wspólnotach, poprzez sieci rodzin i stowarzyszeń rodzinnych, 

wykraczających nie tylko poza społeczeństwo, ale i kraje, czego dowodem jest istnienie FAFCE. 

  

4. Dziadkowie i rodzice odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i pamięci kulturowej, 

potwierdzonej przez ich doświadczenie miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i solidarności. 

  

https://futureu.europa.eu/?locale=pl
https://www.fafce.org/fafce-resolution-on-the-demographic-winter-in-europe/
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2021/may/documents/papa-francesco_20210514_statigenerali-natalita.html


5. Autentyczna demokracja nie jest jedynie wynikiem zbioru zasad lub modelu nadającego się do 

eksportu; jest raczej cnotą afirmacji i dawania świadectwa godności każdej osoby ludzkiej i 

zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. 

  

6. Demokracja nie jest możliwa bez rodzin i ich inspirującego wkładu w przyszłość ich wspólnot. 

Rodziny powinny być zatem uznane za podmioty demokracji, ośrodki działań społecznych i 

adresatów polityki demograficznej i rodzinnej. Dlatego też państwo i instytucje publiczne, 

przyjmując podejście oddolne, powinny sprzyjać wolności i demokratycznemu przykładowi 

realizowanemu przez rodziny, z poszanowaniem zasady pomocniczości. 

  

7. Trwałość pokoleniowa stanowi niezbędny warunek demokracji w Europie: bez nowych pokoleń, 

które będą stać na straży demokracji, nie ma przyszłości dla Europy ani jej kultury demokratycznej. 

  

Europa stoi w obliczu nowych wyzwań, które wymagają solidarności. Solidarność 

międzypokoleniowa i solidarność między rodzinami to pierwsze przykłady, z których mogą 

uczyć się podmioty polityczne. FAFCE wzywa partnerów unijnych i krajowych do uznania roli 

rodzin i inwestowania w nie, aby przygotować je do bycia motorem demokracji uczestniczącej 

i gwarantem pluralizmu. 

 

 
 


