http://generation2050.demplat.ru
Демографска тродневна конференција „Генерација 2050“, 14-16. децембар, Москва
Демографска платформа Руске Федерације
Нова генерација породично-демографске политике Руске Федерације у сарадњи са цивилним
сектором. Рађање деце – индикатор поверења у будућност у којој човек хоће да живи. Скуп се
одржава уз подршку администрације Преседника Русије и корпорације Газпром:
http://kremlin.ru, https://gazprom.ru.
Youtube канал конференције: https://youtube.com/channel/UCSYnS7cDX4xy4y6_CL7DTBQ

Учесници из: Русије, Белорусије, Украјине, Бугарске и Србије.
Учесници су депутати (посланици) Државне думе Русије, Московске думе, лекари, експерти,
лидери организација, итд.
Представници Србије:

Савез за живот (мрежа удружења и експерата):

Покрет за децу три плус (Чачак):

https://abortus.rs/savez-za-zivot

https://triplus.org.rs

Извештај првог дана конференције 14.12.2020., седиште: Технопарк Сколково
(закључак, резиме – страна 11)

Технопарк Сколково (https://old.sk.ru/technopark/) је један од најмодернијих научнотехнолошких центара Русије у коме се национална и међународна висока технологија ставља у
службу економског, образовног и друштвеног прогреса.
Први део конференције је замишљен као суочавање представника НВО који се баве заштитом
породице, деце, демографијом, јавним моралом итд - са представницима државе.

Татарстан, Лејла Ринатовна (https://prav.tatarstan.ru/pravit/zam4.htm), заменик премијера овог
федералног региона (https://tatarstan.ru):
Безусловно, држава не може донети велике промене без помоћи НВО.
Трансформација сазнања о вредности породице; само заједно можемо нешто променити.
Подржала рад прихватног центра за труднице и мајке Колибељ (Колевка) у Казању, који је део
руске мреже За жизнь (За живот).

1. Центар заштите породице, материнства и детињства «Умиление», град Казањ, Елина
Белјанкина (https://czm-umilenie.ru)
Центар ради 10 година. Поља рада: просвета, хуманитарна помоћ, СОС телефон, социолог,
педагог, кројачка радионица за занатску обуку, итд.
НВО добија помоћ од државе у Казању - 50% од региона (округа).
Држе се лекције породичне среће, одговорно понашање према репродуктивном здрављу.
Планирано је проширење прихватног центра за труднице, бебе и маме.
Укључени су у федерални пројекат „плус 1“ (једно дете више).
Путна карта до 2030 (плана рада до 2030.): строга забрана полног образовања деци (ради
њиховог природног и правилног психичког и моралног развоја).

Олег Иванович Ополихин, главни репродуктолог Мин. здравља1 Русије од 2014.
(https://uroline.nmicr.ru/o-nas/direktsiya/apolikhin-oleg-ivanovich/):
Потребна је подршка жени на локалном, државном и друштвеном нивоу.
Потребно је: „Признање плода (фетуса) као субјекта права“ - признање људског живота од
зачећа;
Просвета омладине о проблемима репродуктивног здравља.
Одговорност према репрод. здрављу у браку; да здрави родитељи рађају здраву децу, што је
сада угрожено; подржава поменути центар из града Казања.
Олга Владимировна Окунева, посланик Државне думе Русије, потпредседник одбора
Думе за питања породице, жена и деце (http://duma.gov.ru/duma/persons/99112822/):

1

Од 2014. главни специјалиста за репродуктивно здравље Министарства здравља Русије; уролог.

Локалне власти треба више да се баве организацијом центара помоћи трудницама и
материнству; чита по областима колико се издваја средстава, у некима је 0 рубљи. Она то
критикује.

2. Нижњи Новгород, Марија Дугина Сергејевна, НВО Јарослав
Град Јарослав: Група Гравитација, повећати цену живота у друштвеној свести и помоћи руској
породици.
Износи путну карту до 2030 године, план деловања до 2030. Државни органи то слушају да би
знали како могу да помогну.
Унутар Центра могу бити и услуге које се плаћају да би Центар опстао.

а) Инга Јумашева (http://duma.gov.ru/duma/persons/99112896/news/), депутат
(посланик) Државне Думе, члан одбора Државне думе за питања породице, жена и деце:,
коментарише презентацију Јарослава;
Подржава њихов рад, заштита породичних вредности је један од приоритета Татарстана.
б) Виталиј Максимов, државни службеник, подржава Јарослав, потребна је
истовремена подршка државе и привреде оваквим центрима.
в) Николай Земцов (http://duma.gov.ru/duma/persons/99112769/), посланик Државне
думе Русије, члан одбора Думе за развој грађанског друштва, друштвене и верске
организације: како можете привући инвестиције фирми у овакве НВО?

3. «Камчатка за живот» (Област крајњег Истока, 12 сати временске разлике у односу на
Србију, друга страна планете)
Демографска стратегија 2030: Живети и рађати на Камчатки!
Потребно државно – НВО партнерство,
Противабортивне панеле треба поставити у све медицинске установе Камчатке,
Стратегију демографског развоја до 2030 треба израдити,
Одржати конференцију за све заинтересоване: НВО, привреда, регионалне власти,
Не може власт све да уради за нашу област.
а) Николай Земцов (http://duma.gov.ru/duma/persons/99112769/), надлежан за
сарадњу Думе са НВО:
Други светски рат и 90-године 20. века су периоди великог пада рађања зато што нико
није видео будућност, депресија је захватила људе; сада се осећају негативне
последице тога; потребна је јасна и ведра визија будућности да би се људи одважили
да рађају децу; желимо да око нас буду стабилне и пријатељске земље;

стабилност друштва се заснива на породици и традицији; државу треба схватити као
велику породицу; исељеници треба да размотре повратак у Русију; ради тога треба
имати јасну визију будућности.
б) Инесса Койрович (http://deti.gov.ru/persons/kamchatsk), Повереник за права детета
Камчатске области: расте број многодетних породица, отворени за дијалог са НВО.
в) Архиепископ Петропавловский и Камчатский Федор (представник Руске
православне цркве) (http://patriarchia.ru/db/text/4563393.html): Заједно можемо
поправити ситуацију; абортус је убиство живог човека и то треба да буде
опубликовано; јавно промовисати породичне вредности; имају при Цркви центар за
заштиту жена у тешкој животној ситуацији, за одговорно родитељство и духовноморално васпитање.
г) Виталиј Максимов, представник бизниса: Потребна сарадња државе и бизниса
(привреде) у подршци породици; пројекти НВО треба да се детаљније разраде: каква је
структура објекта, ко ради, шта се омогућава, итд.
д) Марија Студеникина, директор Дома за маме у Москви при служби Милосердие
Руске православне цркве (https://miloserdie.ru/article/mariya-studenikina-kogda-mygovorim-ne-delaj-abort-my-predlagaem-pomoshh/); држава, Црква и НВО треба да
сарађују ради подршке демографији и породици.

4. Сергеј Валентинович Чесноков, федерални координатор сверуске мреже «За жизн» (За
живот) (http://prolife-fest.ru/users/chesnokov/);
Превентива абортуса је практична демографија, без визије будућности ће тешко бити
поправљања демографске слике, зашто рађати?, коме требају деца?, потребна је
визија од 30 година унапред.
Врх леденог брега је демографија, али у дубини су абортуси и разводи.
Треба угрејати срца људи да би рађали.
Велики руски научник Мендељев је предвидео 600 милиона становика Русије на крају
20. века, а данас их има око 150 милиона.
Деца су најбоља инвестиција за друштво и државу.
До 2050. године планира се повратак много породица на земљу, у села; за многодетне
породице су потребне куће, а не зграде.
Да ли ће Русија бити ледоломац или Титаник?
Путин нагласио да је важно да сви заједно формирамо визију државе у којој желимо да
живимо и радимо.
Инга Јумашева, депутат, члан одбора Државне думе за питања породице, жена и
деце (http://duma.gov.ru/duma/persons/99112896/news/): брак је у Русији заједница
мужа и жене и то је вредност коју треба сачувати ради демографске будућности
државе. Без људи сва друга државна достигнућа нису битна. Будућег родитеља треба

васпитати још на нивоу детињства, правилним васпитањем. Са НВО заједно равијамо
нашу земљу. Беба је жива још од утробе мајке и она треба да буде приоритет од
тренутка зечећа.
Николай Земцов, надлежан за сарадњу Думе са НВО: друштво треба да осети, поштује
права бебе од зачећа, та права су му дана од Бога, а Бог је унет у нови Устав Русије од
2020. године; врло је важно да наталитет расте по областима, а не да се смањује;
породица је основни елемент државе и тако треба да буде; Русија треба да чува
породичне вредности и не дозволи продор антипородичним вредностима у земљу.
Марија Студеникина: искуство НВО је драгоцено за унапређење здравствене политике
што је уважило Министарство здравља Русије.
Предабортивне консултације „Спаси живот“ (https://sos-life.ru) у Русији: учествује 59
НВО, 120 специјалиста је у програму, преко 13,000 деце спашено од абортуса, у преко
100 градова се спроводи програм; 115.000 породица добило помоћ.
Сергеј В. Чесноков: Вицепремијери региона наступају на овој конференцији уз подршку
администрације председника Русије; државни службеници треба да засуку рукаве.

Сала «Капсула», друга сала Технопарка Сколково (https://event-venue.sk.ru):

Олег Иванович Ополихин, лекар, главни репродуктолог Министарства здравља Руске
Федерације (https://uroline.nmicr.ru/o-nas/direktsiya/apolikhin-oleg-ivanovich/):
Демографска јама је реална претња; приказује график са три линије: а) стагнација
(равна линија при фертилности 2.1), б) демографски раст (при фертилности око 2.5), в)
демографски пад (губитак становништа, фертилност испод коефицијента 2).
Улагање државе није много помогло повећању наталитета, већ пре свега кључни су
култура људи и жеља да се имају деца.
Само 7.1% младих Русије прво интимно искуство имaју у браку.
Прво интимно искуство данас у Русији: девојке 17-18 година, момци 16-17 година;
овакво друштвено понашање доводи до обољења репродуктивних органа.
Узрок демографских проблема је неповољно репродуктивно понашање; утицај очева
(мушкараца) на децу и младе је важан и потцењен.
Развод утиче негативно на наталитет, жена без подршке често бира абортус;
Данас имамо велики број бесплодних људи; абортуси су врх брега, а испод је
девијантно понашање: ноћни клубови, алкохол, наркотици, све то доводи да људи буду
нарушеног физичког здравља и несрећни.

Огромне паре држава троши на субвенције за абортус.
У узрасту 19-29 година девојке већином желе да имају 2 деце. Али: а за кога рађати?
девојке често кажу, где је мушкарац који би хтео дете?
Медији често шире штетне поруке о муци брака и лепоти не везивања.
Лечење бесплодности државним средствима доноси слабе резултате.
Шта значи реч „партнер“? То је термин за спорт, није за озбиљне емотивне односе.
Од одговора на питања: Шта је човек? зависе и јавне политике. Човек није животиња.
Ко контролише информације које стижу до нашег народа?
Намирнице ниског квалитета умањују репродуктивно здравље мушкараца, све мање је
физичке активности, храна нема потребне хранљиве састојке.
Важна је превентива репродуктивних обољења и улагање у здравље.
Потребно је (ре)афирмисати брак јавно кроз медије, итд.

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин (представник Руске православне цркве)
(http://patriarchia.ru/db/text/2147951.html):
Држава мора да брине о становништву и природним ресурсима;
Значај теме демографије многи људи данас не схватају.
Статистика показује катастрофалне податке за Русију. 69 програма је спроведено у
епрахији за побошљање демографске слике. 330.000 становника живи на територији
руске области, површине попут Белгије која има 11 милиона становника (око 33 пута
више).
Без Цркве се неће решити проблеми брака, демографије, абортуса.
Данас имамо више абортуса него рађања, више развода него венчања, више болесних
него здравих.
Битно је данас: оздрављење, Оцрковљење, образовање, културизација.
Николай Георгевич Земцов, надлежан за сарадњу Думе са НВО:
Потребан је јесан вектор државе. Жена треба да зна коме и зашто рађа децу.
За 30,000 рубљи жене у Русији пристају на сурогат материнство за странце, што је
жалосно, јер треба да рађају децу себи и својој земљи.
Како се деца рађају тако треба отписивати део дуга за стан, а са 3 или 4 деце треба им
отписати сва дуговања за стан у коме живе.
Инга Јумашева, депутат, члан одбора Државне думе за питања породице, жена и
деце (http://duma.gov.ru/duma/persons/99112896/news/): потребна је хармонија у породици, а

не борба полова. Потребно је да мушкарци учествују више у одлуци о абортусу и да подрже
рађање, не треба сав терет да падне на плећа жене.
Магомет Яндиев Исаевич, депутат Московске градске думе:
(https://duma.mos.ru/ru/168/page/employee/999):
Ако мушакрац не жели да буде одговаран, онда одлуку доносе жена или држава
(законима). Зашто су мушкарци данас често инфатилни?
Зед породична индустрија:
Деци време треба стално да буде испуњено квалитетним садржајима. «Зед»
развија многе савремене садржаје за децу и породице у Русији. На дружење са децом
долазе познати људи, космонаути, спортисти, итд. Постоје секције певања, цртања,
итд. Важно васпитање родитељских врлина и вредности још од детињства и не каснити
са тим.
Сергеј Чесноков: Превентива абортуса се некада врши у последњим данима
пред операцију, то је примарна, али постоје и секундарна и терцијарна, а то је
деловање на далеко од зачећа, рад са мушкарцима, однос поштовања према жени као
мајци своје деце, тако да је проблем решен пре тренутка зачећа. Немамо времена за
губљење, губимо становништво, земља умире (смањује се број становника). Важно је
учешће јавних, познатих личности у подршци породици.
Николай Георгевич Земцов, надлежан за сарадњу Думе са НВО:
Људима (породицама) треба да се поправља друштвени статус како расте број
деце коју имају.

Олег Иванович Ополихин, главни репродуктолог Мин. здравља РФ:
Треба васпитати јаке људе, мушкарце, патриоте. Човек треба да сматра да му
држава више даје него што узима.

Међународни панел (14.12.2020, исти дан);
модератор Инга Јумашева (http://duma.gov.ru/duma/persons/99112896/news/),
депутат (посланик), члан одбора Државне думе за питања породице, жена и деце;
Људмила Стебенкова, лекар, Рускиња, посланик Московске думе
(https://duma.mos.ru/ru/0/page/employee/478): Приватне клинике не поштују законе о
абортусу и треба им одузети лиценцу за абортусе. Ми ту не контролишемо ситуацију.
Породично васпитање треба увести у школе као изборни предмет. Медији говоре о
емоцијама итд, али ретко и о деци и гајењу деце. Ако деца расту у породицама са
разведеним родитељима то није повољно.
Владимир В. Потиха (http://prolife-fest.ru/users/potikha-vv/):

Псеудонаука по којој човек у утроби мајке понавља фазе еволуције (теорија
Гекела) је оповргнута.
Трећи рајх је користио абортусе у сврхе еугенике.
Русија је замолила америчке програме фонда „USAid“ да напусте Русију.
Неомалтузијанство (страх од пренасељености планете) се показало погрешним,
јер многе земље губе становништво. Пад наталитета представља највећи ризик
безбедности за многе земље данас.
Потребно је заштитити живот човека од зачећа до природне смрти; против
експеримента са ембрионима и вантлесне оплодње која уништава „сувишне
ембрионе“.
Трамп 2016. победио са програмом „Make America great again“ у оквиру кога је
ставка за заштиту људског живота од зачећа до природне смрти. Зауставио је
финансирање, из америчког буџета, међународних програма који подстичу абортус.
Русија, Кина и САД су блокирали у УН резолуцију о жртвама рата у којој се
помиње право на абортус.
Мит је да ограничење абортуса подстиче раст илегалних абортуса.

Дора Јанкова, Бугарска, посланик Скупштине Бугарске, председник Савеза
социјалистичких жена (https://parliament.bg/bg/MP/2662):
Потребна је Национална стратегија демографског развоја;
За 30 година Бугарска је изгубила 2 милиона становника!;
1. земља у свету по темпу губитка становништва!;
Демографија је ресурс националне безбедности;
Уз државно бесплатно здравство, у Бугарској су често потребне услуге приватног здравства за
које сви немају новца.

Белорусија, Андреј Зубенко, Центар „Покрова“ (Друштвено-просветитељска установа
– центар подршке породици, материнству и деци), град Бобрујск (http://pokrova.by):
Млада екипа са амбициозним плановима на период од наредних 5 и 10 година; планирају
знатно смањење броја абортуса и оснажење породице; за раст наталитета; за сарадњу са
властима;
Урадили и представили план рада и развоја организације до 2030 са циљевима за сваку
наредну годину;
Планирају бројне конференције и скупове за образовање сарадника и сарадњу са привредом;
сарадњу са министарством здравља и просвете;
Сергеј В. Чесноков: предлаже сарадњу Московске думе са Белорусијом и Центром
„Покрова“ који се укључио у рад конференције по питању демографије;

Вадим Моденов, директор Фонда Арктик2 (https://arctica-sg.ru/ofonde/upravlenie/modenov-vadim-aleksandrovich/):
Демографија је врло сложен процес; делом је ствар избора, а делом ситуације;
Потребно је око 25 милиона људи у области руског Арктика;

Центар Светог Спиридона (https://centerspyridon.ru), председник Павел Карпухин
(https://centerspyridon.ru/page4822710.html):
Породична демографска политика РФ је једна од кључних еламената од којих зависи
безбедност државе и благостање народа;
Важна је превентива абортуса;
Важна је духовна рехабилитација породица које имају искуство прекида трудноће што оставља
духовну пустош у душама људи.
Наградити родитеље који су одустали од абортуса.

Алаксандар Ерух, Украјина, удружење „Про-лајф Украјина“ (https://prolife.com.ua):
Предабортивне консултације са трудницама ради смањења броја абортуса и указивања на
алтернативе се проводе у свим регионима Украјине;
Помоћ трудницама са проблематичним трудноћама;
Интезивна промоција породичних вредности и рађања као алтернативе абортусу на
друштвеним мрежама,

Екатерина Маркова, финансијски директор организације „За живот“
(https://rusprolife.ru/rukovoditel-programmyi-spasi-zhizn-ekaterina-markova-na-telekanale-spas/):
спремни смо да пренесмо велики програм „Спаси живот“ (https://sos-life.ru) у Украјину;
Врло слична демографска ситуација и слични проблеми у Русији, Украјини, Белорусији,
Србији итд.
Све може бити добро, треба само добро и упорно радити, али можда не буде све по
нашем плану, можда треба и више времена.
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Фонд подржава иновативне високо технолошке програме за друштвено економски развој Арктика.

Радојко Љубичић, мастер политикологије, координатор Савеза за живот, мреже
удружења и експерата (https://abortus.rs/savez-za-zivot);
Два суштински важна и можда најважнија чиниоца који утичу на демографско стање
једног друштва су: проценат трудноћа прекинутих абортусом и просечан узраст при ступању у
брак.
Изнети су статистички, математички подаци за 5 региона Африке и Русију (укупно преко
50 држава) који јасно показују да региони са ниским процентом трудноћа прекинутих
абортусом (10-12%) имају стопу фертилитета у просеку око 5 деце по једној жени. Региони са
приближно два пута већим процентом трудноћа прекинутих абортусом имају и стопу
фертилитета приближно два пута мању, тојест просечно два пута мање деце по једној жени.
Русија у односу на све анализиране регионе имају убедљиво највећу стопу трудноћа
прекинутих абортусом и убедљиво најнижу стопу женског фертилитиета.
Изнети су подаци математичког прорачуна броја потомака једне особе кроз покољења
уз две варијације: прво, по узрасту ступања у брак и друго, према броју рођене деце. Показује
се да су разлике за период од 300 година драматичне и да доба живота када се ступа у брак
има јак утицај на бројност потомства и уз претпоставку да је број деце константан.

Покрет за децу три плус (Чачак), (https://triplus.org.rs), Владица Гавриловић и
Далиборка Несторовић (https://facebook.com/pokretzadecutriplus);
Осврнули су се на пандемију вируса Ковид-19 и могуће нагативне последице по
наталитет многих нација уколико се не утиче на јавност. Потребни су оптимизам и јаки људи
који би стварали амбијент повољан за рађање. Изразили су наду и жељу да се настави
сарадња са руском организацијом „За живот“ и кроз реалне сусрете након пандемије.
Покрет Три плус покреће серијал цртаних филмова „Породица Срећковић“ који
осликава савремену, успешну и срећну породицу са 5 деце; шпица је урађена у руском студију
анимираних филмова у коме се производи цртани серијал „Маша и медвед“.

Сергеј В. Чесноков (директор): хвала свима на сарадњи, завршава се 1. дан
конференције, наставља се рад наредна два дана по програму.

Закључак, резиме:

Потребне су конференције попут ове, на високом нивоу уз бројне експерте и представнике
невладиних организација, да би се формулисао план деловања.
Држава Русија улаже озбиљна буџетска средства у програме подршке материнству, породици.
Уз подршку државе здравствене установе и цивилни сектор спроводе пред-абортивне
консултације психолога са трудницама ради одустајања од одлуке о абортусу, указивања на
алтернативе, пружања разних видова помоћи трудници, итд. Програм Спаси живот (Спаси
жизнь): учествује 59 НВО, 120 специјалиста, преко 13,000 деце спашено од абортуса, у преко
100 градова се спроводи програм; 115.000 породица је добило помоћ.
Важни чиниоци који утичу на наталитет и демографску слику земље су: проценат трудноћа
прекинутих абортусом и узраст ступања у брак. Превентива абортуса је практична
демографија.
Важни су и психолошки и други нематеријални чиниоци: оптимизам у друштву, дугорочна
перспектива, позитиван однос према свом народу и својој држави, итд. Потребна је јасна и
ведра визија будућности да би се људи одважили да рађају децу.
Брак је у Русији, према новом Уставу (http://duma.gov.ru/news/48953/) од ове године,
заједница мужа и жене (члан 72, став ж.1), и то је вредност, коју треба сачувати ради
демографске будућности државе.
Породица је основни елемент државе; Русија треба да чува породичне вредности и не дозволи
продор антипородичним вредностима у земљу.
Прерана интимна искуства и мењање партнера до брака доводе до обољења репродуктивних
органа.
Повећан број развода утиче негативно на наталитет; жена без подршке често бира абортус
уместо рађања.
Девијантно друштвено понашање доводи до великог броја бесплодних људи.
Лечење бесплодности вантелесном оплодњом је скупо и доноси слабе резултате.
Младим брачним паровима са децом треба омогућити повољне стамбене кредите уз учешће
државе.
Потребна је хармонија у породици, а не борба полова.
Важно је учешће јавних, познатих личности у подршци породици и наталитету.
Приватне клинике не поштују законе о абортусу и треба им одузети лиценцу за абортусе.

За 30 година Бугарска је изгубила 2 милиона становника!; 1. земља у свету по темпу губитка
становништва.
Породична демографска политика РФ је једна од кључних еламената од којих зависи
безбедност државе и благостање народа.

Извештај сачинио учесник конференције:

„Савез за живот“ (мрежа удружења и експерата):

Београд, 19.12.2020.

https://abortus.rs/savez-za-zivot

