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Сім'я як опора суспільства
Де, люди живуть разом – то є сім’я. У всіх країнах і культурах, сім'я є найважливішою
опорою суспільства. Члени родини допомагають один одному. Батьки доглядають
за дітьми, брати й сестри разом ростуть, також є інші стосунки як дідусь і бабуся,
дядько, тітка чи двоюрідні брати.

Сім'я в Німеччині
Коли люди говорять про сім’ю в Німеччині, вони зазвичай
мають на увазі ядро сім’ї, що складається з батька, матері та
дітей. Навіть якщо є хороші стосунки з бабусею і дідусем,
зазвичай вони не живуть в одному будинку. Міцність
стосунків з іншими залежить від відносин в родині.
Тенденція до маленьких сімей почалася в Німеччині в 19
столітті з початком промислової революції. Зараз все
більше сімей живуть у маленьких квартирах у містах,
будучи фінансово незалежними від своїх родичів.

У Німеччині сім'ї надається особливий захист, наприклад, через розділ 6 Основного
закону. Особливий статус який надається сім’ї, сягає біблійного погляду на шлюб і
сім'ю. Згідно з Біблією, шлюб – це союз між чоловіком і жінкою, і сам Бог «створив»
шлюб.

Сім'ї змінюються
Окрім традиційного погляду на сім’ю як на групу, що складається з матері, батька та
дітей, у Німеччині «сім’я» все частіше визначається, як союз спільного проживання,
може бути без реєстрації шлюбу, в якому різні покоління відповідають одне за
одного, їх називають «patchwork families» батьки-одинаки або одностатеві пари, які
мають дітей від попередніх стосунків.

Багато з цих сучасних форм спільного проживання не відповідають тому, що
говорить Біблія про те як люди повинні жити разом. Але навіть якщо ми вважаємо,
що певні форми «сім’ї» незвичні чи нехороші, важливо поважати людей з різними
переконаннями. Це ключовий аспект свободи, яку пропонує демократія в
Німеччині.

> Життя в Німеччині
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Сімейні виклики
Незважаючи на те, що більшість людей у Німеччині прагнуть щасливого шлюбу та
сім’ї, не завжди це можливе. Багато шлюбів, на жаль, розпадаються і люди живуть
окремо. Ви можете почути, як місцеві жителі Німеччини говорять про «партнерів на
певний період життя», тобто про тимчасові стосунки. Внаслідок такої відсутності
зобов’язань – є діти, які страждають від розлучення батьків, і батьки-одинаки, яким
жити важко.

Сім’я – це місце, де має панувати затишок та безпека. Але
щоб це сталося, має бути взаємна повага та повага до
потреб інших членів сім’ї. Якщо це не так, можуть виникнути
конфлікти, які загрожують сім’ї. Якщо такі конфлікти стануть
насильницькими, в Німеччині насильство між чоловіком та
дружиною заборонені і караються законом. Інколи друзі чи
сусіди повідомляють владу про таке насильство.

Як живуть сім'ї в Німеччині?
Більшість людей у Німеччині живуть невеликою сім’єю, окремою від батьків. Багато
німців мріють мати власний будинок. У сільській місцевості нерідкі випадки, коли
кілька поколінь однієї родини живуть під одним дахом. У багатьох сім'ях працюють
двоє. Частково це пов’язано з тим, що більший спільний дохід підвищує рівень
життя. Але в багатьох випадках сім’ям потрібен цей другий дохід, щоб звести кінці з
кінцями.

У Німеччині не тільки загальноприйнято, але й фактично
передбачено законом, що чоловік повинен допомагати по
господарству, наприклад, мити посуд, прибирати, виносити
сміття чи виконувати іншу роботу. Оскільки більшість
подружжя в Німеччині мають дуже близькі та інтимні
стосунки, вони найбільше хочуть поговорити один з одним
про різноманітні речі. Відносини між подружжям, їхня сім’я,
важливіше за власних братів, сестер чи батьків. Цей погляд
на шлюб ґрунтується на Біблії, в якій сказано, що чоловік покине батька й матір, щоб
стати одним з жінкою і створити нову сім’ю, яка не буде залежати від відповідних
батьків. Однак останнього все ж варто шанувати і поважати.
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Тривалість життя в Німеччині зросла за останні десятиліття. В результаті все більше
людей похилого віку потребують догляду. Багато дітей чи інших родичів беруться
доглядати за батьками вдома. За іншими людьми похилого віку доглядають у
будинках престарілих.

Це важлива альтернатива, якщо немає близьких стосунків або немає можливості
піклуватися про людину вдома. З юридичної та біблійної точки зору батьки
відповідають за своїх дітей, а діти – за батьків. На різних етапах життя вони беруть на
себе відповідальність один за одного.

Як виховують дітей у Німеччині?
Однією з важливих цілей батьків у Німеччині – це виховати самостійність,
незалежність у своїх дітей. Дівчата і хлопці однаково цінні в Німеччині. Батьки
шукають найкращі освітні можливості для своїх дітей, дівчатка та хлопчики
користуються однаковими правами та можливостями. Батьки в Німеччині
здебільшого ставляться до своїх дітей з любов’ю та повагою. У цій країні фізичне або
психологічне покарання дітей заборонено законом.

Батьки часто підтримують навчальний процес в школі,
присвячуючи час і енергію щоб допомогти своїм дітям
виконати домашнє завдання. І вони підтримують бажання
своїх дітей брати участь у заходах, які пропонуються:
спортивні клуби, музичне захоплення чи ходити до
християнської церкви. Відвідуючи гуртки діти не лише
отримують підтримку в розвитку в певних сферах; вони
також люблять грати або робити інші речі з дітьми
подібного віку і таким чином розширюють свої соціальні навички. Усі вищезазначені
групи з радістю приймають дітей з інших країн, незалежно від їх релігійної
приналежності.


