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RECOMANDARE DE VOT
MOȚIUNEA DE REZOLUȚIE / RAPORTUL ULRIKE LUNACEK
(2013/2183(INI))
Vă solicităm respectuos să RESPGINEȚI prin vot Raportul Lunacek – „Foaia de
parcurs a UE împotriva homofobiei și discriminării pe motiv de orientare sexuală și
identitate de gen” (vot în plen, 4 februarie). Motivele pentru care vă solicităm acest lucru
sunt:
1. Pretenția recunoașterii în România a uniunilor și „căsătoriilor” homosexuale
încheiate în alte țări eludează și face practic inutilă legislația românească a familiei, recent
dezbătută și care definește familia în înțelesul său natural. Este un atac direct la căsătoria
autentică, bărbat-femeie. Căsătoria ca instituție naturală are în primul rând scopul protejării
copiilor. Statistica indică faptul că aceștia se dezvoltă optim într-un mediu familial natural,
alături de părinții lor, bărbat și femeie. Presiunile pentru acceptarea unei așa-zise „căsătorii
între persoane de același sex” sunt o încercare de redefinire a căsătoriei și un atac direct la
instituția familiei, esențială pentru funcționarea societății. Această subminare afectează în
primul rând copiii.
2. Raportul favorizează și privilegiază fără justificare persoanele dintr-un grup social
artificial construit, cel al „minorităților sexuale”, cerând pentru acestea drepturi speciale
și chiar îngrădirea unor drepturi ale altor persoane și categorii. Această diferențiere încalcă
principiul universal al drepturilor omului.
3. Impune în limbaj „teoria genului”, care pretinde că între bărbat și femeie nu există
nicio diferență, că rolurile sociale tradiționale sunt construcții artificiale, stereotipale.
Acest lucru este fals, teoria genurilor fiind o creație ideologică a „revoluției sexuale”. Nu
consider că este rolul PE să instituționalizeze în Uniunea Europeană o revoluție sexuală.
Dorim să ne creștem copiii în spiritul valorilor noastre transmise din generație în generație,
conform cărora societatea se construiește pe Bărbat și Femeie, pe complementaritatea și
diferența între ei. Egalitate în drepturi între Bărbat și femeie, DA, „teoria genurilor”, NU!

4. Induce presiune asupra țărilor candidate la aderare pe motivul fals că aceasta ar fi
condiționată de îndeplinirea unor obiective radicale ale grupărilor de lobby
homosexual. Este o lipsă de respect față de valorile și cultura acestor națiuni și un act de
impolitețe în relațiile internaționale.
În vederea alegerilor pentru Parlamentul European, din luna mai, urmează să alcătuim un set
de recomandări în care va fi menționat și modul în care înțelegeți să protejați valorile
esențiale ale națiunii care v-a trimis la Bruxelles. Votul la Raportul „Lunacek” va fi un test
pentru dvs., în acest sens.
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