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-- Treść oryginalnej wiadomości -Temat:Re: [Released from quaran ne] Czy wyraża Pan sprzeciw wobec działań niszczących rodzinę?
Prosimy o podpisanie deklaracji
Data:Fri, 9 May 2014 01:10:41 +0200
Firma/Organizacja:Sejm
Adresat:Stowarzyszenie Pedagogów NATAN <eurowybory@natan.pl>

Dziękuję za propozycję podpisania deklaracji.
Nie uczynię tego,ponieważ ponieważ mam inny punkt widzenia.
Z ukłonami,
Prof. dr hab. Tadeusz Iwiński
Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej
From: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
Sent: Thursday, May 08, 2014 10:03 PM
Subject: [Released from quarantine] Czy wyraża Pan sprzeciw wobec działań niszczących rodzinę? Prosimy o podpisanie deklaracji
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Lublin, 8 maja 2014

Szanowny Pan
Tadeusz Iwiński
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Okręg wyborczy nr 3
Szanowny Panie,
kandyduje Pan w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
W ramach kampanii społecznej EUROWYBORY: RODZINA – TAK! GENDER – NIE! zwracamy się do Pana z pytaniem:
Czy jest Pan przeciwny 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 Pan 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 Pana stanowisko w tej sprawie, jak i w innych, o które pytamy w naszej kampanii. Będziemy też
prosić wyborców,
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
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Koalicja Obywatelska DLA RODZINY
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