
Peste 300.000 de cetateni petitioneaza ONU in favoarea valorilor vietii si 
familiei 
 
Astazi, 10 decembrie, cu ocazia aniversarii a 60 de ani de la lansarea Declaratiei 
Universale a Drepturilor Omului (Declaratia), o coalitie de grupari social-
conservatoare depune la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York o 
petitie semnata de peste 330.000 de cetateni din intreaga lume, inclusiv români. 
Semnatarii solicita statelor membre sa interpreteze Declaratia in sensul protejarii 
copilului nenascut si familiei traditionale. 
 
Reprezentantii coalitiei vor prezenta petitia Secretariatului ONU, precum si 
ambasadorilor statelor membre, intr-o intalnire privata. 
 
Initiativa actiunii apartine Institutului Catolic pentru Familie, cu sediul in New York. 
Acestuia i s-a alaturat numeroase alte organizatii precum Federatia Provita 
(Polonia), Institutul pentru Politici ale Familiei (Spania) sau Familii Unite (SUA). 
 
Petitia a fost lansata in raspuns la o alta, prin care cei doi mari promotori ai 
avortului si controlului populatiei, International Planned Parenthood Federation si 
Marie Stopes International, solicita declararea unui pretins drept universal la 
avort, cu aceeasi ocazie a celor 60 de ani de la oficializarea Declaratiei. 
 
Din cate se pare, petitia acestor doua organizatii ar fi strans doar cateva mii de 
semnaturi. 
 
Suntem nu doar mandri ca am surclasat efortul celor doua institutii pro-avort, 
afirma Austin Ruse, presedintele Institutului Catolic pentru Familie si 
coordonatorul actiunii, ci si ca avem confirmarea a ceea ce stiam de mult: anume 
ca avortul este sustinut in principal de elite, in timp ce oamenii obisnuiti sunt in 
favoarea protejarii copilului nenascut. 
 
Petitia adresata ONU de coalitia pro-life si pro-familie cere ca guvernele sa 
extinda dreptul la viata la toti membrii familiei, inclusiv copilul nenascut. Textul 
mai afirma si necesitatea protejarii altor valori precum familia - ca grup 
fundamental al societatii - sau drepturile parintilor si totdata cere protectie 
speciala pentru mama si copil. (Altermedia) 
 
Textul Petitiei il puteti citi la http://ro.altermedia.info/
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