15. SVIBANJ-MEĐUNARODNI DAN OBITELJI

Želeći istaknuti važnost obitelji za život
svakog čovjeka Ujedinjeni narodi su svojom
rezolucijom 1993. godine, proglasili 15.

svibanj Međunarodnim danom obitelji.
Dan obitelji u svijetu je prvi put obilježen
1994. godine pod sloganom “Da obiteljski
dan ne čine stvari nego srdačni odnosi
roditelja i djece”. Od onda pa sve do danas
Ujedinjeni narodi svake godine obilježavaju
Međunarodni dan obitelji pod novom
temom. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana obitelji, na razini Ujedinjenih naroda,
posvećeno je temi „Obitelji, obrazovanje i dobrobit obitelji“, odnosno uloga obitelji i obiteljske
politike u promicanju obrazovanja i opće dobrobiti njenih članova. Iako pojavu koronavirusa
nazivamo krizom, možda je baš ona doprinijela da upravo ove godine prepoznamo koliko je obitelj
važna u učenju jedni od drugih, on line , koliko smo povezani unutar obitelji i kako živimo u njoj i kada
nema kontakata s drugima, koliko su nam važni i koliko nam nedostaju članovi obitelji od kojih smo
odvojeni.
U idealnoj obitelji članovi su vezani ljubavlju; oni pomažu jedni drugima da ispune sve svoje fizičke i
emocionalne potrebe. Naravno ni jedna obitelj nije savršena, ali obitelj koja se drži zajedno može
pomoći svakom svojem članu da se osjeti ispunjenim, boljim, zadovoljnijim i sretnijim…, čak i kada
nije s obitelji.
Svjesni smo toga da se slika obitelji pod utjecajem krize društvenih promjena znatno izmijenila te da
su proširene obitelji postale izuzetak. Da ubrzani tempo života ne ostavlja vremena da jedni drugima
uputimo toplu riječ ili pogled, dovoljno pažnje i razumijevanja. No, isto smo tako svjesni da su nas
uvjeti izolacije, ipak uputili na najužu obitelj. Stoga želimo poslati poruku svima da usprkos svemu,
očuvaju povezanost, toplinu, zajedništvo,
ljubav među svim članovima svoje obitelji,
jer bez nje bili bi izgubljeni, osamljeni,
tužni. Obitelj je temelj iz kojeg kao djeca
idemo u svijet i u koji bi se trebali uvijek
radosni vraćati.
Stoga je upravo ovaj dan, 15. svibanj međunarodni dan obitelji, vrijeme da
slavimo zajedništvo sa članovima naših
obitelji!

