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Witam Państwa,
Ze względu na podejmowane przez Pana Arkadiusza Bratkowskiego Posła do Parlamentu
Europejskiego działania, które skupiały się na promowaniu fundamentalnych praw człowieka,
Pan Poseł wypełnił kwestionariusz JEDEN Z NAS, oraz podpisał pozostałe dwa manifesty
(manifest prorodzinny FAFCE, manifest Fundacji Novae Terrae ).

Pozdrawiam,

Agnieszka Mikuła
Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego
Pana Arkadiusza Bratkowskiego
http://www.abratkowski.eu/
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Zamość, 8 maja 2014 r.

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do podjętych przez Państwa akcji, chciałbym przede wszystkim
wskazać, iż na forum Parlamentu Europejskiego wielokrotnie zabierałem głos w sprawach
dotyczących wartości moralnych, na straży których stoi wielowiekowe dziedzictwo
chrześcijańskie. W efekcie podjętych przeze mnie starań w ramach parlamentarnej Komisji
ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz sesji plenarnych
Parlamentu Europejskiego, ostateczny kształt opracowywanych raportów przybierał bardziej
wyważoną formę, która pozbawiana była treści dotyczących eutanazji, niejednokrotnie
określanej mianem „prawem do godnej śmierci”, haseł o dalszą liberalizację w zakresie
aborcji, forsowanej w kontekście fałszywego promowania praw kobiet, czy o adopcji dzieci
przez pary homoseksualne.
Każde z podejmowanych przeze mnie działań skupia się na promowaniu
fundamentalnych praw człowieka zgodnie z przesłaniem wiary kościoła rzymskokatolickiego.
Tym samym, będąc głęboko przekonanym, iż godność przynależna jest każdemu
człowiekowi, jednocześnie występowałem przeciwko procesowi deprecjacji rodziny, w tym
negowaniu fundamentalnego dla jej funkcjonowania związku kobiety i mężczyzny, szerzącej
się obecnie w Europie homoideologi czy żądaniom pozytywnej dyskryminacji w stosunku do
osób homoseksualnych, a więc szczególnego ich uprzywilejowania ze względu na
upodobania seksualne.
Z racji znacznej rozbieżności stanowisk na płaszczyźnie UE i postępującej fali
liberalizacji poglądów na tematy dotykające kwestii etyczno-moralnych (przykładowa
akceptacja małżeństw homoseksualnych we Francji), opowiadam się za tzw. zasadą
subsydiarności, która pozwala na rozstrzyganie spraw w zakresie praw człowieka w ramach
państwa członkowskiego UE.

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Bratkowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

