
Deklarasi Keluarga Dunia 

Kami masyarakat dari berbagai negeri dan budaya menegaskan kembali kebenaran yang diabadikan 
dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan termuat dalam perjanjian-perjanjian internasional 
dan banyak konstitusi negara kita, bahwa "Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental 
dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara." Oleh karena itu, 
keluarga ada sebelum negara dan memiliki martabat yang tak terpisahkan dan hak-hak yang secara 
moral mengikat negara-negara untuk menghormati dan melindunginya.

Kami menyatakan bahwa keluarga, sebagai komunitas universal berdasarkan perkawinan seorang pria 
dan seorang wanita, adalah fondasi masyarakat, kekuatan bangsa-bangsa kita, dan harapan umat 
manusia. Sebagai dasar utama dari setiap peradaban yang dikenal sejarah, keluarga adalah benteng 
kebebasan yang telah terbukti dan kunci untuk pembangunan, kesejahteraan, dan perdamaian.

Keluarga juga adalah sumber dan wadah lahirnya kehidupan baru, perlindungan alami untuk anak-
anak, dan merupakan sekolah yang pertama dan terutama untuk mengajarkan nilai-nilai yang 
diperlukan untuk kesejahteraan anak-anak dan masyarakat. Keluarga adalah benar-benar garis 
penghubung kita ke masa lalu dan jembatan untuk masa depan.

Anak-anak adalah masa depan kita, dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan tanpa pamrih 
yang diberikan oleh orangtua, kakek-nenek, wali, dan pengasuh lain yang memberikan kesempatan, 
seperti yang dicantumkan dalam Deklarasi Hak Anak, supaya mereka dapat "berkembang secara fisik, 
mental, moral, rohani dan sosial dengan cara yang sehat dan normal dan dalam kebebasan dan 
martabat." 

Menyadari, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "Ibu dan anak 
berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa" dan, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak 
Anak, setiap anak harus, "sedapat mungkin, tumbuh dalam perawatan dan di bawah tanggung jawab 
orangtuanya," kami menyatakan bahwa keluarga yang berfungsi dan dapat mengasuh dengan berdasar 
atas pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita merupakan jaminan paling pasti untuk 
tersedianya perawatan khusus dan bantuan yang merupakan hak anak-anak.

Dengan keprihatinan yang mendalam akan meningkatnya bencana yang menimpa anak-anak dan 
masyarakat karena kemunduran yang pesat pernikahan dan keluarga, kami mengingat pengamatan 
serius bahwa "sepanjang sejarah, negara-negara telah mampu bertahan menghadapi banyaknya bencana 
– invasi, kelaparan, gempa bumi, epidemi, depresi – tetapi mereka tidak pernah mampu bertahan 
menghadapi disintegrasi keluarga." Kami menegaskan kebajikan tua bahwa dunia tidak dapat dibawa 
dalam keteraturan tanpa terlebih dahulu menempatkan keluarga dalam keteraturan.

Kami meminta sebuah budaya yang menghormati dan memungkinkan terciptanya pernikahan yang 
setia, memberi kepenuhan, dan yang tangguh, yang mengakui dan melindungi kontribusi unik dan 
berharga dari ibu dan ayah untuk kehidupan anak-anak mereka, dan yang mendorong nilai-nilai dan 
visi yang diperlukan untuk orang-orang muda untuk melihat ke depan dan mempersiapkan diri untuk 
pernikahan dan menjadi orangtua yang sukses.

Kami menyerukan kepada para pejabat dan pembuat kebijakan, baik di tingkat internasional, nasional, 
dan di semua tingkat pemerintahan, untuk segera menetapkan kebijakan dan melaksanakan langkah-



langkah untuk melestarikan dan memperkuat pernikahan dan keluarga.

Kami mendesak warga masyarakat, para pemimpin, dan tokoh-tokoh berpengaruh di mana saja untuk 
menempatkan sebagai prioritas tertinggi mereka perlindungan dan penguatan keluarga sebagai landasan 
tak tergantikan peradaban dan satu-satunya harapan kita untuk kemakmuran, perdamaian, dan 
kemajuan. 

Deklarasi Keluarga Dunia adalah sebuah inisiatif dari World Congress of Families (WCF, Kongres 
Keluarga-Keluarga Dunia).
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