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Pe 11 septembrie Senatul Romaniei a adoptat, cu un vot de 107 la 13, amendamentul la
articolul 48 care prevede inscrierea in Constitutia Romaniei a casatoriei intre un barbat si o
femeie. Referendumul a fost anuntat pentru duminica, 7 octombrie. Avem la dispozitie doar
citeva saptamini sa mobilizam publicul din Romania si diaspora sa se prezinte la vot,se araă
într-un apel al Alianței Familiilor din România, preluat de Romanian Global News.

E nevoie ca cel putin 30% din intregul electorat roman sa se prezinte la vot pentru ca
amendamentul sa fie adoptat. Conform datelor oficiale, in intreaga lume sunt aproximativ 18
milioane de cetateni romani cu drept de vot, adica persoane care locuiesc in Romania ori in
afara Romaniei, au peste 18 ani si detin un buletin de identitate ori pasaport romanesc valabil,
si un cod numeric personal. Restul romanilor ori cetatenilor romani care nu ideplinesc aceste
conditii nu pot vota.

Concret, deci, e nevoie ca cel putin 5,4 milioane de cetateni sa se prezinte la referend si sa
voteze. Daca luam in calcul ca 10% din voturi ar putea fi anulate din diferite motive, e necesar
ca cel putin 6 milioane de cetateni sa se prezinte la vot. La prima vedere, numarul acesta pare
sa intimideze si sa descurajeze, o impresie pe care mizeaza cei care se opun referendumului.

Am ajuns la ultima suta de metri si se impune sa ne continuam alergarea cu toata convingerea,
perseverenta si determinarea pina la capat. Din 2006 incoace cind am pornit impreuna pe
aceasta cale ati dat 3 650 000 de semnaturi pentru Articolul 48 si trebuie sa dublam acest
numar pentru revizuirea lui oficiala prin prezenta noastra la vot. Lucrul acesta e posibil, dar
avem nevoie de mobilizare. Incepind chiar de astazi sugeram cetatenilor tarii sa faca din
referendum preocuparea lor principala zilnica si subiectul lor principal in discutiile cu cei din
familie, biserici, parohii, omilii si persoane terte. Sa-si incurajeze prietenii, colegii si pe toti ai lor
sa voteze.

Implicarea Aliantei Familiilor

AFR va tipari un milion (1 000 000) de fluturasi pe care intentionam sa-i distribuim in spatiul
public in ultimele doua saptamini de campanie. Va rugam sa va exercitati drepturile
constitutionale sa ne ajutati la distribuirea lor. Ne-am pregatit din timp si deja avem 32 de centre
de distribuire a fluturasilor in toata Romania. In saptamina care urmeaza fluturasii vor fi trimisi
catre aceste centre de distribuire urmind ca in fiecare centru sa se formeze echipe care sa
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distribuie fluturasii. Fiecare centru are un lider. Avem nevoie de voluntari care sa ajute la
distribuirea fluturasilor in spatiul public si peste tot unde este permis de lege: in spatiul public, la
birou, in biserici, la vecini, etc.

In aprilie si mai am lansat un apel similar la care ati raspuns multi. Apelurile facute atunci au
fost prilejuite de anunturile facute atunci de factorii politici ca referendumul urma sa aibe loc in
mai ori iunie.

Cei care deja ne-au scris ca vor sa se implice ca voluntari nu e nevoie sa ne scrie din nou. Deja
i-am luat in calcul si sunt pe listele de voluntari. Ei vor fi contactati in timp util si vor fi conectati
cu liderii de centre de distribuire a fluturasilor pentru a se implica direct la distribuirea lor.

Avem nevoie de mult mai multi voluntari.

Cei interesati sa ajute ca voluntari sunt rugati sa raspunda acestui email ori sa ne scrie separat
la adresa office@alianta-familiilor.ro. Avem nevoie de (1) numele dvs intreg; (2) orasul in care
locuiti; si (3) numarul de telefon pentru a va putea contacta in timp util. Important: avem nevoie
de toate aceste informatii. Daca una din ele lipseste nu va vom putea contacta si, deci, folosi.

IMPORTANT: Datorita numarului mare de mesaje, nu putem raspunde individual fiecarui
voluntar care ne scrie, dar confirmam primirea mesajelor dvs.

Pe parcursul campaniei vom angaja o secretara care se va ocupa in mod special de voluntari si
va asigura ca fiecare voluntar sa fie inclus in campanie. Saptamina viitoare va vom da datele de
contact ale secretarei. Deasemenea vom transmite secretarei contactele fiecarui voluntar.

Pentru familie, casatorie si viitorul copiilor nostri si al Romaniei!

Va multumim! Alianta Familiilor din Romania!
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AFR SI PRO-VITA BUCURESTI INTERVIN IN CURTEA CONSTITUTIONALA

Se stie ca Uniunea Salvati Romania (USR) a votat impotriva amendamentului si referendumului
in Senat. USR a atacat din nou amendamentul la Curtea Constitutionala. Curtea Constitutionala
urmeaza sa se pronunte asupra recursului USR pe 17 septembrie.

AFR si Pro-Vita Bucuresti au inregistrat la Curtea Constitutionala un amicus / memoriu care se
opune recursului facut de USR. Interventia AFR si Pro-Vita Bucuresti o puteti citi aici: http://ww
w.alianta-familiilor.ro/opinie-juridica-procesul-legislativ-de-adoptare-a-legii-de-revizuire-a-consti
tutiei-romaniei-pentru-modificarea-art-481-este-constitutional-document/

DECLARATIA DE LA TIMISOARA – VA RUGAM SEMNATI!

Dupa cum stiti, anual avem o campanie de semnare a Declaratiei de la Timisoara, o declaratie
a constiintei crestine. Campania incepe in ultima saptamina din august si continua pina in ultima
saptamina din septembrie. Pe 21 august s-au implinit opt (8) ani de cind a fost lansata si de
atunci a fost semnata de peste 13.000 de persoane. Dorim sa ajungem la mult mai multe
semnaturi in urmatoarele citeva saptamini.

Traim in vremuri tulburi cind valorile morale si crestine sunt asediate, trivializate si se schimba
la viteza luminii. Spre rau. Este deci important si necesar sa ne re-amintim periodic de principiile
fundamentale si punctele cardinale valorice care sunt comune tuturor crestinilor din Romania si
mai ales sa afirmam valorile crestine in viata publica a Romaniei. Declaratia afirma adevarurile
si valorile fundamentale pentru care miscarea pro-familie si pro-viata din Romania militeaza de
ani de zile. Declaraţia afirma în spaţiul public valorile creştine comune tuturor cetăţenilor
României, fără deosebire de apartenenţa lor religioasă ori identitatea etnică. Vă invităm să vă
alăturaţi celor peste 13.000 de persoane care deja au semnat-o. Cititi Declaratia, semnati-o si
dati-o la cit mai multi altii sa o semneze.

CUM SE SEMNEAZA DECLARATIA?
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Semnarea Declaratiei se face in doua etape. Bifati linkul http://www.alianta-familiilor.ro/decl_ti
misoara.php si semnati Declaratia
.
Dupa aceea veti primi un mesaj care va va cere sa confirmati semnatura apasind pe un link de
confirmare. Fara confirmarea semnaturii, numele si semnatura dvs. nu vor apare in lista
semnatarilor. Linkul de confirmare a semnaturii apare in limba englaza cu urmatorul text:
"Thanks for filling out our petition, you're almost done! Please confirm your signature by clicking
on the link below:" (Adica: "Multumim pentru ca ati completat formularul petitiei. Semnarea
petitiei e aproape gata. Va rugam confirmati-va semnatura apasind pe linkul de mai jos.")

Important: Declaratia accepta doar o singura semnatura de adresa electronica. Ca atare,
sugeram ca in situatiile unde doua persoane folosesc aceeasi adresa electronica, de exemplu
sotul si sotia, semnatura sa fie data in numele ambilor soti, de exemplu "Ioan si Maria Ionescu."

Rugaminte: Va rugam semnati Declaratia cu numele intreg nu doar cu initiale. Va multumim.

Semnati aici: http://www.alianta-familiilor.ro/decl_timisoara.php

Rugaminte: Va rugam postati si publicati peste tot apelul nostru pentru semnarea Declaratiei de
la Timisoara, inclusiv linkul petitiei.

ARTICOLUL 16 DIN DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI

Articolul 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului afirma: "Cu incepere de la implinirea
virstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ce priveste rasa, nationalitatea sau
religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. ... Familia constituie elementul
natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului".
Familia romana isi cere drepturile. Aceste drepturi le pledam, le-am pledat din 2006 incoace, si
vom continua sa le pledam. Sunt cele mai pretioase dintre drepturi dar si cele mai abuzate azi.
Pretuiti-le!

4/4

