
Bergabung untuk tangani isu buang bayi
KUALA LUMPUR 17 Mei Isteri
Perdana Menteri Datin Seri Rosmah
Mansor berkata tidak ada satu for
mula khas untuk menangani ma
salah sosial terutama isu pembua
ngan bayi kecuali menerusi gabu
ngan pelbagai langkah dan usaha
semua pihäk
Rosmah berkata pelbagai pering

kat bermula daripada ibu bapa se
kolah dan masyarakat periu memain
kan peranan masing masing bagi me
nangani gejala pembuangan bayi

Saya bersetuju dengan pandangan
ramai supaya isu yang tidak berpe
rikemanusiaan ini segera dihentikan
Mereka yang terlibat dalam isu ini
hendaklah dibawa ke muka penga
dilan

Namun realitinya penyelesaian
itu tidaklah semudah yang kita fi
kirkan Semua periu main peranan
menanganinya katanya pada pelan
caran Program Zuriat Kita di sini hari
ini
Program berunsurkan pendidikan

dan informasi itu diterbitkan MFDM
Holdings Bhd dan akan disiarkan di
saluran Astro setiap Ahad dan me
libatkan beberapa artis dam selebriti
tempatan sebagai hos rancangan
Rosmah berkata ibu bapa periu

memahami cabaran dan permasala

han yang dihadapi anak remaja me
reka serta menerapkan kemahiran
keibubapaan terhadap anak anak

Di peringkat sekolah pula adaiah
penting bagi para guru untuk me
mahami perlunya pendekatan yang

bersesuaian dalam berhadapan de
ngan remaja bermasalah

Masyarakat terutama jiran boleh
menjadi mata dan telinga dalam
membendung gejala sosial seperti
membuang bayi

Kita semua juga seharusnya mem
perkasakan semula amalan tegur me
negur bertanya akhbar dan berkong
si masalah katanya
Beliau berkata amalan amalan se

perti itu memang ada baiknya dan

erbultti erkesan untukmasyarakat
berdepari dengan cabaran isu sosial
Katanya usaha sepertimufiid

kan prÖgräm Zuriat Kita itu merupä
kan satu langkah yang sangat sangat
berfaedah dan dihargai

Usaha seperti ini wajar diteladani
pihak korporat karyawan seni dan
pertubuhan bukan kerajaan NGO
yang lain

Sememangnya konsep pendeda
han dan pendidikan terbukti ber
kesan dalam apa juga langkah bagi
menangani masalah sosial khususnya
bagi jangka panjang katanya
Rosmah turut melahirkan harapan

bahawa dengan ädanya usaha seperti
itu masalah pembuangan bayi yang
semakin menjadi jadi kini akan bo
leh diatasi

Rasanya masyarakat tidak sang
gup lagi menyaksikan atau mende
ngar cerita ngeri dan sedih seperti ini
lagi Dari itu harapan saya agar tidak
akan ada lagi kes kes pembuangan
bayi di dalam masyarakat kita

Janganlah diapa apakan insan
yang tidak berdosa Mereka sepatut
nya diberikan kasih sayang dan periu
dilindungi Sekalipun kehadiran nte
reka tidak diingini masih ada ramai
lagi yang mahukän mereka kata
nya
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