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TROSКA PANSТWA О WSPOLCZESNJ\ RODZINF;
NA UКRAINIE NA TLE PRZEMIAN POLITYCZNYCH
(1991-2014)
Rodzina jest najwittkszq wartosciq, kt6rq ludzkosc chronila і rozwijala w ciqgu
wlasnej historii. Zawsze bowiem bylo rzeczq oczywistq, iz nie istnieje ani nar6d,
ani kultura, ani kraj, kt6ry Ьу przetrwal, nie otaczajqc troskq і szacunkiem rodziny.
Rodziny mozna uwaZ:ac za "zaczyn", konieczny dla rozwoju spoleczenstwa, moralnosci і kultury. Kazde panstwo musi doglybnie badac wszystkie zjawiska, zwiqzane
z sytuacjq rodziny, wyszczeg6lnia6 problemy, а takZe natychmiastowo reagowac na
trudnosci zakl6cajqce jej prawidlowe funkcjonowanie. Przed takim zadaniem stoi
wsp6lczesne spoleczenstwo ukrainskie. W niniejszym artykule ukazane zostanq problemy nykajqce rodziny na Ukrainie, а takZe przedstawione bttd'! wysilki panstwa
ukrainskiego, ukierunkowane na profilaktyky r6znych "chor6b" nykajqcych dzisiejsze rodziny, wprowadzajqc zakl6cenia w ich prawidlowy rozw6j.

Transformacja psychologiczna tradycyjnego obrazu
rodziny ukrainskiej we wspбlczesnosci
Rodzina uwazana jest za najstarszq instytucjy spolecznq, kt6rq ludzie tworzq od
samego poczqtku istnienia swiata. То ona od poczqtku jest gwarantem przyszlosci
dla czlowieka, narodu oraz calej ludzkosci. Obraz rodziny ulegal zmianom w zaleznosci od okresu historycznego, specyfiki narodowej, wierzen religijnych, czyli tych
wszystkich okolicznosci historyczno-spolecznych, w kt6rych konkretnej parze skladajqcej sitt z mttzczyzny і kobiety wypadlo decydowac о zalozeniu nowej wsp6lnoty
milosci, rodzic oraz wychowywac w niej dzieci.
Warto zauwaZ:yc, iz wiek ХХ byl okresem wielkich pr6b і dramat6w dla rodziny ukrainskiej, skutkiem czego bylo uformowanie siy pewnego obrazu rodziny na
Ukrainie, odmiennego od tego tradycyjnego, kt6ry od lat ksztaltowalo chrzescijanstwo na tych terenach. Przede wszystkim naleZ:y zauwaZ:yc trageditt dw6ch wojen
swiatowych, kt6re dotknyly wiele rodzin ukrainskich, sztucznie wywolany przez
Stalina gl6d w latach 1932-1933, w wyniku kt6rego zginylo od 7 do 10 mln ludzi,
katastrofa w Czamobylu w 1986 roku, а takZe dehumanizacja spoleczenstwa przez
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rezim komunistyczny, kt6ry traktowal rodziny instrumentalnie jako srodek do wybudowania "raju" na ziemi 1. Taka dewastacja oraz desakralizacja іусіа rodzinnego na
Ukrainie przyczynily siy do zmiany obrazu rodziny, kt6ra podobnie jak cale spoleczenstwo ukrainskie trwa w stanie anomicznym 2, potrzebujqc odnowy і powrotu do
chrzescijanskiego pojmowania іусіа rodzinnego і spolecznego.
Pod koniec ХХ- poczqtek ХХІ wieku model rodziny na Ukrainie przeszedl od
systemu rozszerzonej (wielodzietnej) instytucji patriarchalnej do tzw. kom6rki nuklearnej, otrzymujqc przy tym nowy obraz і ksztaiO. Oznacza to, ze malzenstwo na
Ukrainie juz coraz mniej traktowane jest jako swiyty, trwaly і nierozerwalny zwiqzek mttzczyzny і kobiety, leczjako czasowy kontrakt, kt6ry moze Ьус bez wittkszych
problem6w rozwiqzany za zgodq stron w przypadku zaistnienia pewnych trudnosci.
Potwierdzajq to czyste rozwody stajqce siy na Ukrainie wrycz epidemiq4 . W tych
okolicznosciach ulega zniszczeniu tradycyjny system pojmowania rodziny jako
"wsp6lnoty sakralnej", со w konsekwencji zagraza prawidlowemu і wszechstronnemu wychowaniu і wzrastaniu w niej dzieci.
Chocia.z sonda.ze pokazujq, iz mlodziez na Ukrainie ша zamiar zakladac rodziny w przyszlosci, а ilosc slub6w rejestrowanych przez panstwo jest jednq z najwyzszych w Europie, to jednak piqta cztts6 mlodzie.zy ukrainskiej czysciowo lub calkowicie zgadza siy ze stwierdzeniem, ze slub jest przestarzalq formq organizacji іусіа
rodzinnego 5 . Cztts6 mlodzie.zy (szczeg6lnie mttskiej) w wieku do 25 lat w og6le nie
planuje zakladac rodziny. Gl6wnym motywem takiej decyzji jest pragnienie Ьусіа
niezaleznym albo chtt6 zrobienia wielkiej kariery zawodowej.
Obraz rodziny znieksztalca coraz bardziej rozpowszechniajqca siy opinia wsr6d
mlodzie.zy, ze wolne zwiqzki mittdzy my.Zczyznq і kobietq Sq altematywnq, а nawet
konkurencyjnq formq zamiast tradycyjnego budowania malzenstwa na podstawie
przysiygi wiemosci skladanej przez malzonk6w na cale іусіе w kosciele czy nawet
jego rejestracji w urzttdzie cywilnym. Coraz czysciej mozna spotkac tzw. zwiqzki
,,na pr6by", kt6re jednak p6iniej Sq legalizowane W swietle prawa panstwowego.
А. Oliynyk, Rodziпa jako obraz иkrainskiego spoleczenstwa. Kryzys і wyzwaпie, w:
R. Hajduk (red.), Rodziпa "gatипek giпqcy? ", Кrak6w 2008, s. 64-65.
2
Termin "anomia" (gr. "bezprawie") jest uzywany na okreslenie kryzysu w zyciu rodzinnym lub spolecznym, wskutek czego ostro zauwaza si(( kryzys wszystkich tradycyjnych wartosci
і norm. Dlatego stan anomiczny charakteryzuje si(( dezorientacjq w dzialaniu czlowieka, kt6remu
najczysciej brakuje motywacji do dalszego rozwoju, zauwaza si(( niechy6 do postypowania wedlug prawa, tak naturalnego, jak і Bozego (N. Hapon, Wplyw proces6w globalizacji і тigracji
па иkrainskq rodziщ:, w: J. Gorbaniuk (red.), Sytиacja rodziпy we wsp6lczesпyт spoleczenstwie:
doswiadczeпie Еиrору Srodkowo-Wschodпiej, Lublin 2007, s. 51).
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Г. Бокал, Сучасна українська сім 'я: причини змін її моделі, w: "Вісник Київського
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91-93 (2009), s. 12.
Ilos6 rozwod6w na Ukrainie jest najwyzszq sposr6d kraj6w europejskich, nalezqcych do
Unii Europejskiej. Tendencja do ulegania pokusie rozwodu pojawila si(( juz w latach 70. ХХ wieku
і byla rozwijana do koitca lat 90. zgodnie z zasadq: "latwy" slub- "latwy" rozw6d (Е. Лібанова,
Шлюб, сім 'я та дітородні орієнтації в Україні, Київ 2008, s. 11-12).
5
Tamze, s. 221.
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Wedlug badari., kazda sz6sta para, kt6ra iyje w zwiqzkach uznanych przez panstwo
(choc nie zawartych w Kosciele) przyznaje siy, ze poprzedzalo ich zawarcie wsp61nego іусіа bez jakichkolwiek zobowiqzan 6 . Taka sytuacja sugeruje, iz obecnie rodzina na Ukrainie jako wartosc ро czysci ulega degradacji, gdyz wielu ludzi nie
traktuje jej z pozycji religii і wiary, ani nawet nie szanuje instytucji panstwowych,
kt6re chroniq malzenstwo і rodziny.
Na tworzenie siy modelu wsp6lczesnej rodziny ukrainskiej wielki wplyw ша
zmieniajqca siy rola kobiety w iyciu rodzinnym. Oznacza to, ze na dzien dzisiejszy zamy.Zna kobieta na Ukrainie coraz bardziej staje siy niezalezna finansowo od
my.Zczyzny, dlatego slub traci swojq specyfiktt jako wsp6lnota d6br materialnych, za
pomnazanie kt6rych odpowiada przede wszystkim my.Zczyzna. Natomiast kobieta
w takim ukladzie traci swoje najwazniejsze powolanie do Ьусіа opiekunkq domu rodzinnego і zajmowania siy przede wszystkim wychowaniem dzieci. Problemem dla
rodziny ukrainskiej staje sitt troska о ograniczenie ilosci wlasnych dzieci, nadmieme
dbanie о wlasny wyglqd zewnytrzny oraz przedkladanie swojej kariery і srodk6w
do samorealizacji w spoleczenstwie nad funkcje rodzicielskie 7 . Zmiana roli kobiety
w rodzinie skutkuje tym, ze- j ak pokazuj q badania- wsp6lczesna rodzina ukrainska
w wittkszosci (ok. 70%) jest zorientowana na to, zeby urodzic і wychowac jedynie
dw6jky dzieci. Tylko 13% uwaza, ze rodzina winna posiadac tr6jky dzieci 8.

Problemy і wezwania dla rodziny wskutek przemian
polityczno-ekonomicznych lat 90. ХХ wieku
W latach 90. ubieglego stulecia Europa Wschodnia przeiyla zmiantt systemu
politycznego oraz ustroju ekonomicznego. Ukraina ро rozpadzie Zwiqzku Sowieckiego odzyskala niepodleglosc oraz zaczttla budowac panstwo wolne і demokratyczne, przechodzqc od ekonomii planowej do rynkowej. Chociaz nowy system funkcjonowania pari.stwa ukrainskiego zjednej strony stworzyl rodzinom szansy bardziej
integralnego rozwoju, umozliwiajqc im wychowanie dzieci w duchu religijnym і patriotycznym przy uwzglydnieniu wartosci demokratycznych, to jednak w obliczu
owych przemian przed rodzinq ukrainskq pojawily sitt takZe pewne trudnosci, kt6re
dotqd byly dla niej оЬсе: zmniejszenie dochod6w і ub6stwo wielu rodzin, emigracja
zarobkowa do kraj6w Europy Zachodniej і USA, sieroctwo і zjawisko "wychowywania" dzieci przez ulicy, а takZe trudna sytuacja demograficzna. Owe problemy Sq
ze sobq scisle powiqzane і czysto jeden problem jest przyczynq zaistnienia drugiego. Ze wspomnianymi wyzej trudnosciami rodzina ukrainska boryka sitt juz prawie
6wier6 wieku і Sq one rzeczywistym zagrozeniem dla kondycji rodziny ukrainskiej,
а takZe powaznym wyzwaniem dla niej.
6

Tam:l:e.
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Problemy jinansowe. W realiach ukrainskich, gdzie poziom dochod6w obywateli otrzymujqcych wynagrodzenie za wykonanq pracy jest dosc niski, znaczna
czysc rodzin znajduje siy na w trudnej sytuacji finansowej. Ukraincy na wyiywienie
wydajq wiycej, anizeli 50% wlasnych zarobk6w і przez to kraj zajmuje ostatnie 40.
miejsce w Europie z najwyzszq kwotq wydanych pienittdzy na wyiywienie w stosunku do wysokosci zarobk6w. Oznacza to, ze przecitttna rodzina na Ukrainie, аЬу
miec na wyiywienie, musi bardzo czysto zrezygnowac z innych wydatk6w, w tym
takZe tych, kt6re Sq przeznaczane na edukacjy dzieci і wypoczynek, ubezpieczenie medyczne czlonk6w rodziny oraz inne potrzeby domagajqce siy zaspokojenia
z uwagi na prawidlowy rozw6j rodziny. Czttsto przejawem ub6stwa rodzin Sq trudne
warunki mieszkaniowe, niemoznosc otrzymania korzystnego kredytu dla mlodych
rodzin, brak odpowiednich warunk6w lokalowych do godziwego іусіа, zwlaszcza
dla wielodzietnych rodzin. Zwiqzany z ub6stwem problem bezrobocia, szczeg6lnie
rozpowszechniony w malych miasteczkach і wioskach najbardziej dotkliwy staje siy
dla ludzi mlodych, kt6rzy dopiero со zaloiyli rodziny 9 .
Emigracja zarobkowa. Zjawisko to w realiach ukrainskich mialo poczqtek
w latach 90. ХХ wieku і bylo zwiqzane z usilowaniem wyjazdu za granicy kt6regos
czlonka rodziny w celu znalezienia bardziej oplacalnej pracy, аЬу przez niq polepszyc materialny poziom іусіа wlasnej rodziny oraz zabezpieczyc lepszq przyszlosc
dla nastypnych pokolen 10 . Skutkiem kryzysu ekonomicznego, kt6ry rozpoczql siy
w panstwie w latach 90. ubieglego stulecia і kt6ry z nowq silq uderzyl w ukrainskq
ekonomitt w 2008 r., spowodowal, iz od chwili odzyskania niepodleglosci w poszukiwaniach pracy wyjechalo za granicy ok. 7 mln obywateli Ukrainy, sposr6d kt6rych
wittkszosc to kobiety w wieku reprodukcyjnym, kt6re zostawily w domu dzieci na
wychowanie innym czlonkom rodziny і w najblizszym czasie nie majq zamiaru wracac do kraju 11 . Sytuacja wielu rodzin, w kt6rych dlugi czas brakuje fizycznej obecnosci ojca lub matki, budzi wielki niepok6j, poniewa.z dzieciom wychowujqcym siy
w rodzinach niepelnych zagra.za niebezpieczenstwo wejscia w dorosle іусіе bez doswiadczenia milosci, troski і opieki ze strony rodzic6w. Dla mlodzieiy dorastajqcej
moze to oznaczac takZe brak odpowiednich wzorc6w pozwalajqcych na stworzenie
wlasnej rodziny і niedostatecznq gotowosc do ponoszenia odpowiedzialnosci za jej
rozw6j 12 .
Sieroctwo і dzieci ulicy. Zwittkszenie liczby sierot, w tym takZe tych, kt6re Sq
nazywane na Ukrainie "sierotami spolecznymi", naleiy do podstawowych problem6w socjalno-demograficznych w kraju. Swiadczy on bowiem о tym, ze rodzina
9
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Oliynyk, Rodziпa jako obraz иkrainskiego spoleczenstwa. Kryzys і wyzwaпie, art. cyt.,

67-68.
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2007, s. 90.
11
О. Voloshok,Aktиalпe probleтy rodziп dysfипkcyjпych па Ukraiпie oraz istniejqceformy
wsparcia, w: J. Gorbaniuk (red. ), Sytиacja rodziпy we wsp6lczesпyт spoleczenstwie: doswiadczeпie Еиrору Srodkowo-Wschodпiej, Lublin 2007, s. 78-79.
12
М. Говгера, Заробітчанство: шанс чи згуба для родини, art. cyt., s. 93-94.
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nie wypelnia jednej z najwazniejszych swych funkcji- opieki nad dzie6mi 13 . Do
kategorii "sierot spolecznych" zaliczane Sq dzieci, kt6re zostaly odebrane rodzicom
zgodnie z postanowieniem sqdu albo tez z innych powod6w, na przyklad na skutek
trwalego leczenia rodzic6w lub ze wzglydu na ich pobyt w zakladach kamych. Takie
dzieci czysto trafiajq do dom6w dziecka, majqc de facto iywych rodzic6w, kt6rzy
jednak nie Sq w stanie zaspokoic ich podstawowych potrzeb duchowych, psychicznych і materialnych. Chociaz liczba takich dzieci zgodnie ze statystykami z ostatnich lat powoli siy zmniejsza14, to jednak problem jest о wiele bardziej zlozony.
Dzieci, kt6re wprawdzie mieszkajq razem z rodzicami, ale ich іусіе niewiele r6zni
siy od sytuacji sierot, jest takZe coraz wiycej 15 .
Zjawisko sieroctwa jest scisle powiqzane z problemem "dzieci ulicy", czyli
bezdomnych os6b niepelnoletnich, kt6re z r6znych przyczyn opuscily swoje rodziny, rodzic6w lub domy dziecka, czyli srodowiska, w kt6rych byly wychowywane
і dlatego nie majq stalego miejsca zamieszkania. "Sieroty spoleczne", czyli dzieci
z rodzin dotkniytych glybokim kryzysem najczysciej lqczq siy w grupy malych "wydrownik6w", kt6rzy przewaznie mieszkajq na ulicach duiych miast w warunkach
niebezpiecznych dla іусіа і Sq zmuszeni zmierzyc siy z wszelkiego rodzaju trudnosciami іусіа doroslych ludzi, zupelnie nie bydqc do nich przygotowani 16 .
Kryzys demograjiczny. Zagrozeniem dla Ukrainy jest trwale zmniejszanie siy
populacji w kraju, gdyz od czasu odzyskania niepodleglosci do dzisiaj ludnosc pari.stwa zmniejszyla siy о ponad 7 mln mieszkanc6w (od ponad 52 mln do 45 mln
os6b ). Caly ten czas utrzymuje sitt tendencja depopulacji (ilosc smiertelnosci przekracza wskaznik urodzen), со budzi szczeg6lny niepok6j w przypadku my.Zczyzn,
gdyz liczba zgon6w plci mttskiej przewyzsza о 3-4 razy liczbtt kobiet umierajqcych
w wieku przedemerytalnym 17 . Wysoka jest takze smiertelnosc niemowlqt. Od roku
2007 moma zaobserwowac pozytywnq tendencjy wzrostu liczby urodzen w kraju;
za to liczba zmarlych corocznie utrzymuje siy mniej wiycej na tym samym poziomie,
tj. okolo 700 tys. os6b. Ludnosc ukrainska starzeje siy, gdyz coraz bardziej zwittksza
sitt ilosc os6b starszych w spoleczenstwie 18 . Istotnym problemem w iyciu rodzin
jest takZe pogorszenie siy zdrowia dzieci і mlodzie.zy w ostatnich latach, zwlaszcza
Е. Лібанова, Шлюб, сім 'я та дітородні орієнтації в Україні, dz. cyt., s. 14.
Np. pod koniec 2007 roku i1os6 takich dzieci wzrosla do 102 924, natomiast pod
koniec 2011 roku- do 95 956 os6b (Державна служба статистики України, Захист дітей,
які потребують особливої уваги суспільства. Статистичний збірник, Київ 2012, s. 12-13,
http://govuadocs.com.ua/tw_fi1es 2/ur1s_2/627/d-626856/7z-docs/l.pdf, 12.05.2014, godz. 17:42,
dok. htm1.
13
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zas rozpowszechnienie sitt wsr6d nich chor6b spowodowanych uzaleznienieш od
alkoholu і narkotyk6w 19 .
Biorqc pod uwagy wszystkie zarysowane wyzej probleшy, naleZ:y stwierdzic, iz
kryzys deшograficzny dla rodzin na Ukrainie niesie z sobq powaZ:ne wyzwania. Mozna іш sprostac, zwracajqc szczeg6lnq uwagy na odpowiednie podejscie do wychowania dzieci, stworzenie wamnk6w sprzyj aj qcych wzrostowi dzietnosci oraz polepszenie swiadczen w raшach opieki zdrowotnej. W szystkie te kwestie winny znalezc
sitt w centmш zainteresowania wszystkich najwazniejszych instytucji panstwowych.

Polityka prorodzinna panstwa ukrainskiego
Zesp6l dzialan wladz Ukrainy, skierowany na wsparcie і obrony instytucji rodziny jako trwalej wsp6lnoty Шy.Zczyzny і kobiety, а takZe рошос w prawidlowyш
wychowaniu dzieci oraz obrony шoralnosci to istotne eleшenty polityki prorodzinnej. Rodzina na Ukrainie potrzebuje poty.Znego і nieprzerwanego wsparcia ze strony
panstwa і spoleczenstwa20 . Dlatego w roku 1991 zostaly zapoczqtkowane aktywne
tworzenie polityki prorodzinnej oraz poszukiwanie sposob6w jej skutecznej realizacji. Uchwalono pakiet waznych ustaw, wydano wiele dokuшent6w і wypracowano
szereg prograш6w na plaszczyinie og6lnopanstwowej, jak і regionalnej. PodstaWq dla nich jest Konstytucja Ukrainy, gwarantujqca ochrony rodzinie, wspierajqca шacierzynstwo і postulujqca trosktt о шlode pokolenie. Istnieje r6wniez wiele
prograш6w panstwowych dotyczqcych zwlaszcza kwestii rozwoju, wychowania
і ksztalcenia dzieci 21 , kt6rych gl6wnyш сеlеш jest zabezpieczenie stabilnosci funkcjonowania rodziny w spoleczenstwie szczeg6lnie poprzez polepszenie wamnk6w
шaterialnych; korygowanie wykonywania pracy na rzecz spoleczenstwa z uwzglydnienieш obowiqzk6w rodzinnych; zapewnienie rodzinoш ochrony і рошосу wobec
r6Z:nych zagrozen 22 .
Jednyш z waZ:nych czynnik6w wsparcia finansowego dla rodzin ze strony
panstwa jest podjyta przez prezydenta Ukrainy і zaakceptowana w parlaшencie inicjatywa udzielania рошосу finansowej шlоdуш rodzinoш. Ustawa weszla w Z:ycie
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01iynyk, Rodziпa jako obraz иkrainskiego spoleczenstwa. Kryzys і wyzwaпie, art. cyt.,

20

Ю. Павленко, Прородинна політика як політика держави, w: Родина- спільнота

67.

любові. Матеріали ХХІ! Міжнародного конгресу родини, Київ
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1 kwietnia 2005 r., znacznie zwittkszajqc рошос pienittznq udzielanq kazdej rodzinie
przy urodzeniu dziecka (do kwoty w wysokosci okolo 1130 euro). Warto zauwa.Zyc,
ze taka рошос przyznawanajest rodzicoш przy urodzeniu kazdego dziecka. Ustawa
zostala zreformowana w 2008 r. і przewidywala zwittkszenie wyplat w przypadku
nastypnych dzieci. Przy urodzeniu pierwszego dziecka rodzina juz otrzyшywala
1630 euro. Natoшiast, jezeli w rodzinie na swiat przychodzilo drugie dziecko, to
wsparcie z budzetu wynosilo 3300 euro, а przy urodzeniu trzeciego і nastypnego
dziecka- 6650 euro 23 . Kwota "becikowego" znowu zostala zwittkszona ponad dwa
razy od 1 pazdziemika 2012 r. Obecnie z uwagi na zшiany polityczne, kt6re zainicjowal "Euroшajdan", kryzys ekonoшiczny, ogloszenie przez rzqd prowadzenia polityki oszczttdnosciowej і postypujqcej dewaluacji waluty narodowej sformulowana
zostala propozycja zwittkszenia kwoty рошосу finansowej pari.stwa przy urodzeniu
dzieci w rodzinie 24 . Taki instruшent dzialania panstwa na rzecz polityki prorodzinnej
z jednej strony oferuje рошос шaterialnq ka.zdej rodzinie przy urodzeniu dziecka,
а z drugiej strony staje siy zachytq do tworzenia rodzin wielodzietnych, со ша zapobiec ostreшu kryzysowi deшograficzneшu, kt6ry dotyka wsp6lczesnq Ukrainy.
Postyp w polityce prorodzinnej panstwa dotyczy takZe wszechstronnego wsparcia w tworzeniu rodzinnych doш6w dziecka jako altematywy dla zaklad6w opiekunczych, kt6re nie dajq dziecku poczucia kliшatu rodzinnego і nie rozwijajq w wystarczajqcej шierze uшiejytnosci іусіа we wlasnej rodzinie w przyszlosci. Od 2005
roku realizowana jest reforma systeшu ochrony sierot oraz dzieci pozbawionych
opieki rodzic6w, nazywana populamie "Pieniqdze Sq przywiqzane do dziecka". Polega ona na tуш, ze niezalemie od srodowiska wychowawczego dziecka (czy .zyje
ono w rodzinie, czy w zakladzie opiekunczyш), jego opiekun otrzyшuje jednakowq
kwoty pienittznq na jego utrzyшanie (wczesniej wsparcie finansowe otrzyшywaly
tylko panstwowe zaklady opiekuncze). Taka ustawa zachttca і рошаgа stwarzac altematywne do panstwowych doш6w dziecka srodowiska wychowania sierot, а takze ulatwia adopcjy dzieci і zachyca rodziny do jej dokonania25 .
Dzialanie na rzecz ochrony rodziny na роzіошіе regionalnyш dotyczy przede
wszystkiш рошосу spoleczno-psychologicznej rodzinoш, kt6re znajdujq siy w sytuacji kryzysowej, zшagajqc siy z r6znorakiшi probleшami 26 . Dla przykladu w obwodzie lwowskiш dzialajq nastypujqce centra рошосу dla rodzin: "КоЬіесе perspektywy", "Nastolatek і rodzina" oraz Centruш Кryzysowe. Na Kijowszczyznie
realizowany jest projekt w raшach programu Unii Europejskiej, kt6rego сеlеш jest
23
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stworzenie і utrzymanie instytucji spolecznych, majqcych za zadanie wspierac rodziny iyjqce w wioskach. Na terytorium obwodu czemihowskiego stworzone zostalo
centmm matki і dziecka "Rodzice і dziecko razem", kt6rego celem jest zapobieganie
przekazywaniu niemowlqt do dom6w dziecka. W obwodzie chersonskim realizowany jest projekt "Rodzina bez przemocy", kt6rego celem jest zapobieganie naduiywaniu sily w rodzinach. W kontekscie niedawnych wydarzen na Ukrainie powolana
zostala do istnienia gmpa "Pomoc rodzinom zabitych na Majdanie" 27 . Na terytorium
obwodu dniepropietrowskiego dziala "Centmm wsparcia rodzin z Krymu", kt6ry
proponuje pomoc rodzinom uchodzc6w 28 . Na Zakarpaciu dzialajq centra sluzqce
wsparciem rodzinom wojskowych pochodzqcych z Кrymu oraz Sewastopola29 .
Dzialajqc na rzecz umocnienia rodziny, panstwo ukrainskie wiele wysilk6w
wklada w promocjy іусіа rodzinnego, wykazujqc trosky о poziom edukacji w odniesieniu do tej tematyki. Dokumenty prorodzinne zachycajq do umacniania w swiadomosci obywateli przekonania о istotnej roli rodziny oraz do stwarzania wszelkich
wamnk6w dla rozwoju іусіа rodzinnego, popierajq wsp6lpracy organ6w panstwowych ze stowarzyszeniami spolecznymi і osrodkami religijnymi na rzecz wszechstronnego wychowania dzieci і mlodzieiy, w tym takZe popularyzacji sportu oraz
zdrowego sposobu іусіа. АЬу poprawic obecnq sytuacjy rodziny, podejmowanajest
wsp6lpraca panstwowych instytucji ze swiatem mass medi6w w celu promocji odpowiedzialnego ojcostwa, bezpiecznego macierzynstwa, а takZe dla przeciwdzialania powstawaniu r6znych chor6b fizycznych oraz psychicznych szczeg6lnie u mlodzieiy, zagrazajqcych iyciu rodzinnemu. Waznym takZe jest przestrzeganie zakazu
propagandy gwaltu, prostytucji і pomografii poprzez srodki spolecznego przekazu30 .
Wydaje siy, ze prorodzinna polityka panstwa, kt6ra w ostatnich latach jest prowadzona coraz bardziej dynamicznie, nie spelnia jeszcze wszystkich oczekiwan,
chociazby z uwagi na brak pelnego oparcia na chrzescijanskich zasadach moralnosci. Dla przykladu, na Ukrainie jeszcze nadal prawo zezwala na legalne dokonywanie aborcji. І chociaz byly prowadzone ostre dyskusje w spoleczenstwie w latach
2012-2013, zainicjowane przez zwierzchnik6w Kosciola katolickiego na Ukrainie,
apelujqcych do parlamentu о zniesienie prawa do dokonywania aborcji, to jednak
debaty w parlamencie і dyskusja spoleczna nie przyniosla zasadniczych zmian. Podobnie nieskutecznym і nielogicznym jest obecna w programach panstwowych zachttta do stosowania srodk6w antykoncepcyjnych, со rzekomo ша pom6c ustrzec
27
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siy niezaplanowanej ciqZy і tym samym zmniejszyc poziom dokonywanych aborcji.
W rzeczywistosci jednak taka propaganda kryje w sobie zachyty do nieuporzqdkowanych kontakt6w plciowych і w zaden spos6b nie rozwiqzuje kryzysu demograficznego, а jedynie oslabia relacje rodzinne, а nawet zupelnie je niszczy.
W obecnych warunkach wydaje siy koniecznym podjycie calego zespolu dzialan ze strony r6znych wsp6lnot koscielnych na Ukrainie, kt6re bylyby ukierunkowane na zaszczepienie na gruncie spolecznym chrzescijanskiego nauczania о rodzinie
oraz szerszq promocjy podstawowych wartosci rodzinnych w iyciu obywateli panstwa ukrainskiego. Dotyczy to przede wszystkim nierozerwalnosci і trwalosci malzenstwa, jego sakramentalnosci, budowania wlasciwych relacji mittdzy czlonkami
rodziny oraz prawidlowego wychowania dzieci.

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono obraz wsp6czesnej rodziny Ukraiitskiej, а tak:ze podano proses transforrnacji psychologicznej tradycyjnego jej obrazu pod koniec ХХ- poczqtku ХХІ
wieku w spoleczeitstwie ukraiitskim: zmiana recepcji slubu jako stalego zwiqzku kobiety
і myzczyzny, akceptacja zjawiska rozwod6w, kryzys wartosci rodzinnych oraz zmieniajqca
siy rola kobiety w rodzinie. W tekscie artykulu zawarty zostal szereg problem6w і wezwait
dla rodziny na Ukrainie, spowodowany przemianami polityczno-ekonomicznymi lat 90. ХХ
wieku, со skutkowalo takimi trudnosciami w sferze problematyki rodzinnej jak: problemy
finansowe, emigracja zarobkowa, sieroctwo і dzieci ulicy, а tak:ze ostry kryzys demograficzny. Jako pr6ba rozwiqzania problem6w dotyczqcych rodziny ukraiitskiej zaprezentowano
polityky prorodzinщ paitstwa ukraiitskiego - zesp6l dzialait wladz skierowany na wsparcie instytutu rodziny: zwiykszenia wsparcia finansowego dla dzieci w rodzinie, tworzenie
zaklad6w opiekuitczych о charakterze rodzinnym oraz oferowanie ротосу spoleczno-psychologicznej w sytuacji kryzysowej.
Slowa kluczowe: Ukraina, rodzina, polityka, przemiany, demografia

