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СПЕЦВИПУСК

ПАРАД ЗОЛОТИХ ПАР
Шлюб – це історично обумовлена, санкціонована і регульована суспільством форма стосунків
між жінкою і чоловіком, що визначає їх права і
обов’язки стосовно одне одного і дітей.
Олена Ткач
Сім’я виникла ще в первісному
суспільстві, значно раніше класів,
націй, держав. В усі часи сім’я була
й залишається найважливішим соціальним інститутом суспільства. Зміни, що відбуваються в сім’ї, підсилюють її роль у суспільстві, впливаючи
на його стан і розвиток. Тому кожна
громада зацікавлена у стійкій, духовно і морально здоровій сім’ї.
Саме в сім’ї плекається найбільше
суспільне багатство - людина. Тут
вона народжується і формується як
особистість. Це та основа, з котрої
розпочинається будь-яка держава.
Немає країни без сім’ї.
Українська нація здавна шанувала
та возвеличувала культ сім’ї, вчила
поваги до батьків та старших за віком людей. Матері та батькові відводилася найвища і найавторитетніша
роль. Адже саме від них залежать
успіхи у фізичному і соціальнопсихічному розвитку дітей: «Хороші
діти - це честь батька й матері», «Яка
хата - такий тин, який батько - такий
син», «Молодь багата мудрістю мами
й тата», «Тільки у світі правди, що
рідний отець та мати».
Родину вважали найбільшою
та найдорожчою цінністю. Проте
останніми роками в державі все
більшого поширення набуває про-

блема нівелювання сімейних цінностей, гостро постає питання розладу моралі. Які причини, запитаєте?
По -перше,безвідповідальність
молоді, яка часто несвідомо одружується, а потім розлучається. Крім
того, масове поширення цивільних
шлюбів, і як результат - соціальне
сирітство дітей, народжених у таких
псевдородинах. Актуальними також
залишаються проблеми насильства
в сім’ях.
Не останню роль у пропагуванні
родинних цінностей та моралі мали
б відігравати медіа, проте цього, на
жаль, не відбувається. Батько двох
дітей, телеведучий Петро Мага стверджує: «Розважальні шоу, безглузді
програми й мультфільми просто змушують наших дітей деградувати. Не
побачите ви там ніяких цінностей,
ідеологій…»
Розлучення стало більш поширеним способом вирішення серйозних
конфліктів між подружжям, які існували завжди.
На сьогодні розлучення є одною з
найскладніших соціальних проблем
у майже всіх сучасних суспільствах,
Україна також не стала винятком. За
статистикою, в Україні за рік розлучається близько 200 тисяч пар, у
той час як реєструється близько 500
тисяч, у тому числі й повторних
шлюбів. Якщо порівняти статисти-

ку розлучень в Україні 90-х років
минулого століття і сьогодення, то
кількість розлучень зросла майже
вдвічі. Розлучення впливає негативно не тільки на окрему сім’ю, а й на
суспільство в цілому. Є всім відомий
вислів: «Міцна сім’я – непохитна
держава».
Згідно з даними європейської
статистики розлучень, Україна лідирує за кількістю розлучень серед
європейських країн. Про це пише
австрійська газета DiePresse. На
1000 жителів України припадає 5,3
розлучення. За нею ідеРосія з 5,0 розлученнями. Найменше розлучень
у Боснії і Герцеговині, Македонії
та Чорногорії, а також в Італії (0,9
розлучення на 1000 жителів). Крім
Італії, низький рівень розлучень
характерний для Польщі та Ірландії. На Мальті розлучення взагалі
заборонені.
В Україні відсоток розлучень сягнув 61%. Від 52% до 62% розлучень
в Україні припадає на молоді сім’ї.
Якщо подивитися статистику, то
піком розлучень є перші роки подружнього життя, а якщо точніше, то
від 3-х місяців до півтора року. Саме
в цей період виникає непорозуміння
між чоловіком та жінкою, недовіра,
фінансові труднощі тощо.
Про цю проблему можна говорити багато, та балачками ситуацію не виправиш.
Прикладом того, як треба долати труднощі, аби пройти життєвий шлях разом, зігріваючи
любов’ю одне одного, своїх дітей,
внуків і правнуків, розповідає спецвипуск «Білоцерківці».

Костянтин Єфименко:
- Парад золотих пар, який відбувся у
ПК «Росава», вкотре засвідчив, що саме
люди поважного віку зберегли конче
необхідну зараз систему родинних цінностей, а кожна з 19 почутих мною історій золотих пар, які прожили разом
від 50 до 62 років, заслуговує на сюжет
для окремої кінострічки.
Низенько вклоняюся перед кожним
із Вас, кого сьогодні заслужено величають золотими парами. Маємо велику
честь взяти за приклад Ваше подружнє
життя. Ви просто молодці, бо зуміли
крізь роки пронести ці почуття, зберегти вірність одне одному. Вітаємо
Вас, бажаємо невичерпних сил, наснаги,
здоров’я, щоб якомога довше нести цю
дуже просту, але таку потрібну для
нас систему цінностей. Щиро дякую
Вам за такий «золотий» приклад, тому
й присвячуємо один із номерів вісника
«Білоцерківці» цьому заходу, розповівши окремо своєрідну love story кожної
золотої пари.
Отож читаймо 5-й номер газети і радіймо за цих шанованих людей, свідомо
беручи з них приклад.

