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АПСТРАКТ 

Семејството претставува основна клетка на општеството и е клучен камен-темелник за 
иднината на секое општество. Како единствена заедница со природна способност за 
репродукција, претставува најздрава средина за одгледување на децата. . Децата кои се 
одгледани во традиционални семејства имаат стабилна околина за развој, чувство на 
конзистентност и покажуваат најдобри перформанси на многу полиња. Не постои друг 
пат за физичка, морална и културна зрелост - не постои пат кон лична одговорност - без 
оној долг и сложен процес на постојана нега и надзор, во што и мајките и татковците 
подеднакво придонесуваат со своите уникатни способности. 

Еден од ризиците за традиционалното семејство претставува депопулацијата- 
намалување на населението по пат на миграции(иселување) и/ли нискиот наталитет. Во 
нашата земја наталитетот бележи пад од 31% за 23 години, а природниот прираст е 
негативен во речиси сите региони. 

Закана за семејството претставува родовата идеологија (РИ) која негира дека родот е 
„бинарен“ или неопходно вкоренет во биолошките и генетски основаните категории на 
половите. Според РИ полот е биолошка поделба на машки и женски, а родот е внатрешно 
чувство за индентификација и е флуиден. Родови идентитети има многу: машко, женско, 
родово квир, родово флуидни, небинарни, безродови итн. Главната цел е редефинирање 
на семејството во модел кој не е лимитиран според родот/бројот на партнерите во 
брачната заедница. Истражувањата покажуваат дека хомосексуалноста не е вродена и 
генетски условена и лицата не помислуваат на родова неопределеност, се додека не се 
подложени на родовата пропаганда.  

Закана за семејството претставува сеопфатното сексуално образование (ССО)кое 
промовира промискуитет и високо ризично сексуално однесување на децата како здраво 
и нормално и тоа на возраст од 5 години. Во градинките и училиштата децата се учат 
како да добијат сексуално задоволство на различни начини, но не и за сите емоционални, 
психолошки и физички здравствени ризици од промискуитетна сексуална активност. 
Ова е кршење на родителските права и ја ослабува способноста на родителите да ги 
заштитат децата. 

Согледувајќи ги опасностите за семејството, повеќе држави веќе применуваат заштитни 
мерки како: забрана за истополови бракови и организирање на стрејт парадата, отфрлање 
на Истанбулската конвенција, забрана за абортус итн. Според тоа потребно е да се 
подигне свесноста за опасностите од распадот на семејството и превземање на мерки за 
негова заштита. Имаме сите како индивидуи, како општество морална одговорност да го 
заштитиме единствениот вистински извор на животот и да го сочуваме здравиот развој 
на децата. Здравите деца даваат здраво општество и просперитетна иднина. 
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ABSTRACT 

The family is a fundamental part of society and is a key cornerstone of the future of every 
society. As a unique community with a natural ability to reproduce, it is the healthiest 
environment for raising children.  Children raised in traditional families have a stable 
environment for development, a sense of consistency and perform best in many fields. There 
is no other way to physical, moral and cultural maturity - there is no path to personal 
responsibility - without the long and complex process of constant care and supervision, in 
which mothers and fathers equally contribute with their unique abilities. 

One of the risks for the traditional family is depopulation – reduction of the population  through 
migration (emigration) and / or low birth rate. In our country, birthrate declines by 31% for 23 
years, and natural growth is negative in almost all regions. 

The threat to the family is gender ideology (GI) which denies that gender is "binary" or 
necessarily rooted in biological and genetically based gender categories. According to the GI, 
sex is a biological division of males and females, and gender is an internal sense of 
identification and is fluid. There are many gender identities: male, female, genderqueer, gender 
fluid, non-binary, gender neutral, etc. The main purpose is to redefine the family into a model 
that is not limited by the gender / number of partners in the marriage community. Studies show 
that homosexuality is not innate and genetically conditioned and that people do not think about 
gender ambiguity until they are subjected to gender propaganda. 

A threat to the family is a comprehensive sexuality education (CSE) that promotes promiscuity 
and high-risk sexual behavior for children as healthy and normal at age 5. In kindergartens and 
schools, children are taught how to obtain sexual pleasure in a variety of ways, but not for all 
the emotional, psychological and physical health risks of promiscuous sexual activity. This is 
a violation of parental rights and weakens the ability of parents to protect their children. 

Recognizing the dangers to the family, many states already apply safeguards such as: banning 
same-sex marriage and organizing a straight parade, rejecting the Istanbul Convention, banning 
abortion etc. It is therefore necessary to raise awareness of the dangers of family breakdown 
and to take measures to protect it. We all as individuals, as a society, have a moral responsibility 
to protect the only true source of life and to preserve the healthy development of children. 
Healthy children provide a healthy society and a prosperous future. 

 

 


