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Qualsevol família és un sistema d'aixopluc humà basat
en compromisos de cura i de mútua atenció i en vincles
de parentiu. Les famílies són, per damunt de tot, xarxes
de relacions de suport i solidaritat. Tot i la gran
diversitat que existeix d'estructures i estils de vida
familiars, aquest nucli de vincles bàsics que anomenem
família mostra una gran fortalesa, doncs, com podem
veure en el cas de les famílies immigrants i les famílies
transnacionals, no es dissol ni desapareix malgrat llargs
períodes de separació física.

L'evolució social cap una diversitat familiar creixent ve
de la mà dels processos d'igualtat entre dones i homes i
dels processos que ens porten a ésser persones més
individualitzades en entorns democràtics. Tanmateix,
les contradiccions entre les expectatives d'igualtat i la
realitat de la desigualtat entre gèneres estan esdevenint
cada cop més punyents i tindran una influència decisiva
en el desenvolupament futur d'encara una major
diversitat d'estructures familiars i formes de
convivència.

La diversitat familiar en la seva complexitat i varietat no
ens pot distraure de la necessitat d'identificar els bens
públics o d'interès general per a tota mena de famílies.
Entre aquests bens d'interès general cal destacar:
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 Garanties efectives de no discriminació
per motius de diversitat cultural, religiosa i
sexual pel que fa al matrimoni i la filiació.

 Reconeixement social i jurídic del dret a
viure en família de totes les persones.

 Accés a bens bàsics que facilitin el
desenvolupament de la vida humana.

L'accelerada transformació socioeconòmica que estem
vivint afecta de ple a la base de la nostra societat, és a dir,
a les famílies. Per això cal a curt termini definir polítiques
multisectorials de suport a les famílies que combinin una
aproximació d'igualtat d'oportunitats per a tota mena de
famílies amb la perspectiva de respondre a necessitats
específiques en funció de la diversitat familiar. En aquest
sentit, caldrà desenvolupar iniciatives innovadores que
millorin el benestar de les famílies i redueixin les
desigualtats socials com ara proveir modalitats
d'aprenentatge i informació actualitzada per a famílies a fi
de que puguin desenvolupar-se formes d'ajut mutu i
reciprocitat entre unitats familiars que complementin
polítiques públiques d'inserció en el mercat laboral i de
suport a la conciliació de la vida familiar i laboral.


