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De invloed van een moeder beperkt zich niet enkel tot haar thuis. 

Zij oefent een belangrijke invloed uit op het gezinsleven, op het economisch, sociaal en 
maatschappelijk leven. 

Samen met de vader, speelt de moeder binnen het gezin, een beslissende opvoedingsrol. 

De invloed van de moeder kan uitstralen tot ver buiten haar directe omgeving, overal in de 
maatschappij, nationaal en internationaal. Haar bijzondere gaven als vrouw, zijn een belangrijke 
bijdrage op cultureel, economisch, moreel en sociaal vlak. Zij is immers betrokken bij de morele en 
spirituele waarden van iedere beschaving. 

Deze diepe waarden van de mensheid, bepalen de missie van de moeder in haar gezin, alsook de 
niet-vervangbare rol van het gezin binnen onze samenleving. 

De waarden van MMM binnen deze visie zijn: 

Evenwaardig aan de man, moet de vrouw vrij zijn om over haar leven te beschikken en te beslissen 
over haar huwelijk. Ze moet de mogelijkheid krijgen om volledig open te bloeien volgens haar eigen 
persoonlijkheid, in haar huwelijksleven en in haar moederschap. 

In de organisatie van het gezin en het sociale leven, alsook binnen het onderwijs, moet zowel 
rekening worden gehouden met de essentiële gelijkheden tussen man en vrouw, alsook met hun 
specifieke en aanvullende verschillen. 

Het verbond van de echtgenoten in het huwelijk en de vruchtbaarheid van hun huwelijksleven, wordt 
beleefd volgens hun eigen bewustzijn, en kan hen niet worden opgelegd, noch worden verboden 
door de wetgeving, door politieke of economische redenen of instanties. 

De moeder schept in haar wettelijk gezin, dankzij haar stabiliteit, de beste omgeving om haar 
persoonlijke geluk en het geluk van haar man en haar kinderen te garanderen. Het is ook de moeder 
die het culturele erfgoed van haar familie bewaart als een vorm van broederlijke solidariteit tussen 
de volkeren. 

Het is normaal gesproken in de familie en vooral van hun moeder dat kinderen een opvoeding in 
vrijheid en verantwoordelijkheid meekrijgen met het oog op hun persoonlijke leven, hun eigen gezin 
en de samenleving. Private of publieke instellingen moeten de opvoeding, die van thuis uit is 
meegekregen, versterken of aanvullen, maar geenszins vervangen. 

De moeder moet, na overleg met haar echtgenoot en haar kinderen, volledig vrij zijn om eender 
welke vorm van bezigheid, professionele of andere, te kiezen, zonder enige druk van economische of 
sociale omstandigheden. 

Daarom is het uiterst belangrijk om overal ter wereld, de missie van de moeder te promoten. De 
publieke opinie moet het belang van de belangrijke rol van moeders erkennen, aan de hand van 
aangepaste wetten en instellingen. 


