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Streszczenie
1. Niezbędne jest istnienie „ośrodków intelektualnych” (instytucji naukowych, gremiów
intelektualnych i eksperckich) – które dyskutują wszystkie dostępne dane i wyciągają
wnioski w postaci teorii wyjaśniającej zachodzące zjawiska demograficzne. Ośrodki takie
powinny formułować wytycznych dla: sejmu, rządu, organów samorządowych, organizacje
pozarządowych.
2. Owe „organy zarządzające” powinny znaleźć „sposób dotarcia do mediów” tak, aby
lansowały uparcie ideę, że posiadanie dwojga dzieci jest korzystne, prestiżowe, szykowne dla
kobiety i mężczyzny, tak długo aż idea ta stanie się modna (tak jak to jest np. we Francji.
3. Mass-media powinny z uporem tłumaczyć, że: kobiety (pary) powinny decydować się na
posiadanie pierwszego dziecka już w wieku 21 – 25 lat, że obowiązki domowe powinny być
rozłożone na obydwojga partnerów, że są racjonalne powody aby mieć dwoje dzieci –
bezdzietność zwiększa prawdopodobieństwo samotności, posiadanie dwojga dzieci
zabezpiecza przed samotnością na starość, wychowywanie dwojga dzieci jest łatwiejsze, gdyż
zajmują się sobą nawzajem oraz zapewnia to im ich lepszy rozwój.
4. Trzeba tak zmienić ustawodawstwo aby kobietom, które zaszły w ciążę gwarantować
pozostanie (szybki powrót) do pracy – poprzez ochronę miejsca pracy w czasie ciąży. Trzeba
zapewnić tanią, wszechstronna opiekę nad dziećmi, darmowe lub tanie żłobki i przedszkola,
zakładane w pobliżu miejsc pracy (np. w pobliżu uczelni, akademików). Trzeba wspierać, na
różne sposoby, wysiłki kobiet w łączeniu roli zawodowej i rodzinnej.
5. Prócz pieniężnych dodatków, wzorem Francji, powinny być ustanowione zróżnicowane
formy pomocy takie jak ulgi podatkowe , opłacanie żłobków i przedszkoli, opłacanie
opiekunek do dzieci. W/w instytucje eksperckie powinny wskazywać na konkretne źródła
finansów, np. akcyzy na produkty wytwarzane w sposób zbyt zautomatyzowany (– co
zastępuje ludzi)
6. Te same instytucje eksperckie powinny opiniować odpowiednią, celowaną politykę
imigracyjną. Bers zmasowanej imigracji Polska się szybko wyludni!
7. Sprawić aby w w/w działaniach współuczestniczyły samorządy. Np. samorządy mogą
zapewniać aby każda kobieta miała gwarancję miejsca dla dzieci w żłobkach i
przedszkolach. W wypadku realnego braku miejsca, samorząd powinien być zobowiązany
do wypłaty zasiłku na "opiekunkę dla dziecka" - co powinno być przygotowane przez
zapewnienie funduszy i utworzenie wstępnej sieci opiekunek
8. Władze centralne i samorządowe powinny wspierać akcje ogólnokrajowe, mające na celu
wzmaganie poczucie podmiotowości kobiet, ich wolności, nieskrępowania, braku
przymusów ideologicznych i prawnych. Niezbędna subtelna argumentacja dotycząca postaw
wymienionych w p. 2 i 3 nie może sprawiać wrażenia wymuszania pewnych działań wobec
kobiet, lecz jedynie ofert do podejmowania działań spontanicznych.

