1z2

about:blank

-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat:Re: Czy wyraża Pani sprzeciw wobec działań niszczących rodzinę? Prosimy o podpisanie deklaracji
Data:Fri, 9 May 2014 12:13:04 +0200
Adresat:Stowarzyszenie Pedagogów NATAN <eurowybory@natan.pl>

Szanowny Panie,
w imieniu Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg dziękuję za przesłany materiał Stowarzyszenia Pedagogów
NATAN.Pani Poseł z uwagą zapoznała z treścią manifestu.Rok 2014 został ogłoszony Europejskim Rokiem
Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego - fakt ten świadczy o tym, że Unia Europejska dostrzega problemy
rodziny i podejmuje działania na jej rzecz .Jednakże w manifeście na rzecz całościowej i skutecznej polityki

dla rodziny znajdują się kwestie, które są poza kompetencjami Europosłów i Wspólnoty. Pani Poseł jako
kandydatka w wyborach Europejskich nie może podjąć się zobowiązań , które są w wyłącznych
kompetencjach parlamentów narodowych.
Z wyrazami szacunku
Zofia Ulatowska Rybaj Dyrektor Biur Poselskich Lidii Geringer de Oedenberg

.
----- Original Message ----From: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
Sent: Saturday, May 10, 2014 3:40 PM
Subject: Czy wyraża Pani sprzeciw wobec działań niszczących rodzinę? Prosimy o podpisanie deklaracji

Lublin, 8 maja 2014

Szanowna Pani
Lidia Geringer de Oedenberg
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 12
Szanowna Pani,
kandyduje Pani w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W ramach kampanii społecznej EUROWYBORY: RODZINA – TAK! GENDER – NIE! zwracamy się do Pani z pytaniem:
Czy jest Pani przeciwna takim działaniom niszczącym rodzinę jak:
prawne zrównanie związków osób homoseksualnych z małżeństwem;
wprowadzanie prawa adopcji dzieci dla związków homoseksualnych;
realizacja modelu edukacji seksualnej zawartej w „Standardach edukacji seksualnej w Europie” (firmowanych
przez WHO);
walka z tradycyjnym rozumieniem tego, co to znaczy być kobietą i mężczyzną zawarta w „Konwencji o
przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”?
Jeśli wyraża Pani zdecydowany sprzeciw wobec takich działań to prosimy o podpisanie deklaracji, jaką przygotowała Koalicja
Obywatelska DLA RODZINY
(w załączniku – format PDF). Prosimy też o wysłanie do 16 maja br. skanu podpisanej deklaracji na adres eurowybory@natan.pl
Po 17 maja br. będziemy nagłaśniać Pani stanowisko w tej sprawie, jak i w innych, o które pytamy w naszej kampanii. Będziemy
też prosić wyborców,
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aby wybierali tylko wiarygodnych rzeczników sprawy rodziny w polityce UE.
Więcej informacji o kampanii społecznej EUROWYBORY: RODZINA – TAK! GENDER – NIE!: http://www.dlarodziny.net
/projekt04/projekt.php
z wyrazami szacunku
Zbigniew Barciński
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
www.natan.pl
Koalicja Obywatelska DLA RODZINY
www.dlarodziny.net
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