----- Oryginalna wiadomość ----Do: Biuro NATAN <biuro@natan.pl>
Data: 2014-05-06 07:24
Temat: Re: Czy jest Pan za rodziną jako główną zasadą polityki UE? Prosimy o podpisanie manifestu
FAFCE
Witam Państwa,
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie podpisania Manifestu na rzecz Rodziny jako podstawy
rozwiązań politycznych, w tym prawnych i ekonomicznych w Unii Europejskiej, oświadczam, że to
rodzina powinna być główną zasadą polityki UE, czyli jestem przeciwny ideologii gender jako
zasady polityki europejskiej.
Pozdr.
Waldemar Paruch, kandydat nr 1 na liście PiS w wyborach europejskich w okręgu lubelskim.
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Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
serwisy internetowe www.natan.pl

Lublin, 5 maja 2014

Szanowny Pan
Waldemar Paruch
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy nr 8

Szanowny Panie,
kandyduje Pan w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest Pan znaczącym kandydatem – będąc
na początku listy ma Pan szanse, aby w PE reprezentować wyborców z Polski.
Jako obywatele zainteresowani wyborem osób, które reprezentowały by w PE bliskie nam poglądy
zwracamy się do Pana z pytaniem – czy jest Pan zwolennikiem stanowiska, żeto rodzina powinna
być główną zasadą polityki UE? Czy jest Pan temu przeciwny i popiera gender jako zasadę
polityki UE? Innymi słowy, czy jest Pan za family mainstreaming czy za gender mainstreaming w
polityce UE?
Jeśli jest Pan za rodziną jako zasadą polityki europejskiej (za family mainstreaming) to prosimy o
podpisanie manifestu, jaki przygotowało FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe
- Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzin w Europie).

Manifest ten jest elementem ogólnoeuropejskiej kampanii prowadzonej przez FAFCE: Wybory
europejskie 2014: Głosuj za rodziną! W ramach tej kampanii do kandydatów we wszystkich krajach
UE dociera obecnie manifest na rzecz „family mainstreaming”. Kandydaci, którzy chcą go podpisać
robią skan manifestu ze swoim podpisem i wysyłają do Brukseli na adres e-mail
euelections2014@fafce.org Do 15 maja na stronach FAFCE jest zamieszczana tylko informacja, ilu
kandydatów z każdego kraju EU podpisało deklarację. 15 maja, w Międzynarodowy Dzień Rodziny,
zostaną ujawnione dane personalne, kto z kandydatów podpisał deklarację.
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN (www.natan.pl), uczestnik Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY
(www.dlarodziny.net), wspiera kampanię FAFCE: Wybory europejskie 2014: Głosuj za rodziną!
Dlatego też po 15 maja będziemy nagłaśniać, kto ze znaczących kandydatów:
 jest za rodziną jako zasadą polityki europejskiej(m.in. podpisał manifest FAFCE),
 jest przeciw rodzinie jako zasadzie polityki europejskiej (m.in. nie podpisał manifestu
FAFCE).
Będziemy też wzywać wyborców, aby wybierali tylko wiarygodnych rzeczników stanowiska, że to
rodzina winna być główną zasadą polityki UE.
Tekst manifestu FAFCE jest w załączniku (w formacie PDF).
Szczegółowe informacje o ogólnoeuropejskiej kampanii FAFCE w języku polskim:
 idea kampanii www.voteforfamily2014.eu/node/48
 tekst manifestu www.voteforfamily2014.eu/node/43
 informacje dla kandydatów: http://www.voteforfamily2014.eu/node/57
 pytania ws. kampanii www.voteforfamily2014.eu/node/59

w imieniu Stowarzyszenia Pedagogów NATAN
z wyrazami szacunku
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Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
www.natan.pl
Koalicja Obywatelska DLA RODZINY
www.dlarodziny.net

