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Отворено писмо в защита на брака по повод
агресивното налагане на хомосексуалността
20/6/2013

Уважаеми управляващи, скъпи съграждани, представители на медиите,
Ние, долуподписаните граждански организации, изразяваме своята
подкрепа за брака между мъж и жена като най-добрата среда за
отглеждането и възпитанието на децата. С това ние заставаме срещу
опитите и действията на малка група активисти за подриване на брака и
семейството чрез обществени прояви на открито (гей-паради, филмови
фестивали), културата, медиите, образованието, политиката и др.
Загрижени сме, когато хомосексуалният начин на живот се представя
като безобиден, модерен, забавен, невинен и безвреден. В центъра се
поставя интересът на възрастните за сметка на правата, интереса и
благоденствието на децата. Говори се едностранно.
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Бракът е възникнал много преди държавата. Правата на децата са над
правото на възрастните на дете.
Колко години ще са нужни, за да се проговори открито за
последствията? Колко деца трябва да станат жертва на хомосексуалната
пропаганда, преди да решим, че ако наистина ги обичаме, сме длъжни
да я ограничим?
Колко смелост се изисква за да се каже, че хомосексуалното поведение е
избор*? Избор, който често се прави следствие израстване в
дисфункционално семейство или преживяно насилие в ранна възраст.
Когато тези деца пораснат, искат обществото да си плати за стореното.
Нека като общество донесем възстановяване. Нека чрез силата на
любовта, прошката и поемането на лична отговорност за думите и
постъпките си, превържем тези рани. Нека знаем, че няма открит "гей"ген и човек не се ражда такъв*.
Не отричаме правото на избор на всеки човек, но днес, ние като
граждани, заедно с управляващите носим отговорността за бъдещето на
България - нашите деца. Отговорни сме да издигнем гласа си и да ги
защитим. Те не могат да го направят вместо нас.

Нека с мирни средства, въпреки засиления външен политически и
икономически натиск, на който сме подложени, здравият разум
надделее и ние като народ подкрепим инициативи за брака, за
семейството, за бъдещето на децата ни!
Асоциация Общество и Ценности, Стоян Георгиев, председател
Родителски комитет, Петър Пеев, председател
Граждански форум за защита на детето и семейството, Петър Вълков,
съосновател
Сдружение на българските футболни привърженици, Елена Ваташка,
председател
Българска Християнска Медицинска Асоциация, Благодатка Неделчева,
зам. председател
Фондация "Възможности за всеки", Радослав Илиев, изпълнителен
директор
Фондация "Мисия възстановяване", Филип Рашев, управител
Фондация "Мост на любов-България", Иво Койчев, председател
Фондация "Светлина на Балканите", Иван Вълков, председател
Католическа църква в България, епископ Христо Пройков,
апостолически екзарх
Фондация "Светлина за живот", Мария Димова Терзиева, председател
Сдружение "Справедливост", адв. Иван Груйкин, председател и други
* Вижте повече в документалния американски филм (32
мин) със субтитри на български: "Разбиране на
привличането на лица към същия пол" на:
https://www.youtube.com/watch?v=ji9jt4fQpu8
Отвореното писмо е изпратено на 19.09.2013г. и отново на
20.06.2014г. до:
МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 42 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 42-то НС
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЗД
МЕДИИТЕ

