Europejska Inicjatywa Obywatelska
Mama Tata i Dzieci – Zapraszamy do złożenia podpisu!
www.mamatataidzieci.pl
Od dłuższego czasu obserwujemy na świecie działania zmierzające do zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa
jako związku kobiety i mężczyzny. W wielu krajach już uchwalono ustawy w różnym stopniu deformujące prawdę o
małżeństwie i nakazujące podobne lub wręcz takie samo traktowanie małżeństw i związków osób tej samej płci. Wiele z tego
typu działań podejmowanych jest również przez instytucje UE.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermans oficjalnie stwierdził, że „Komisja powinna … podjąć
działania,
aby
wszystkie
kraje
członkowskie
UE
zaakceptowały
bez
zastrzeżeń
małżeństwa
homoseksualne…”(https://euobserver.com/justice/129367).
Chcąc zaświadczyć o naturze małżeństwa oraz zagwarantować poszanowanie suwerennych kompetencji państw
członkowskich w zakresie prawa rodzinnego, europejskie organizacje obywatelskie postanowiły ponownie skorzystać z
mechanizmu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO), znanego już wielu osobom z inicjatywy „Jeden z Nas”.
W grudniu 2015 roku zarejestrowana została EIO Mama Tata i Dzieci (http://www.mumdadandkids.eu/pl). Jej przedmiotem
jest przedstawienie Komisji Europejskiej projektu legislacyjnego, który na potrzeby całego prawa europejskiego, definiuje
małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny oraz potwierdza suwerenne kompetencje państw członkowskich w zakresie
prawa rodzinnego zakazując instytucjom unijnym ingerowania w tym zakresie.
Inicjatywa ta, poza swym wymiarem formalnym, ma również niezwykle istotny cel, jakim jest mobilizacja opinii publicznej
oraz przypomnienie w przestrzeni publicznej prawdy o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Pomoże to stawiać
tamę działaniom wpływowych mniejszości, dążących do kwestionowania tej prawdy oraz przyczyni się do klarownego
wytyczenia granic ingerencji UE w prawo państw członkowskich.
W tym celu konieczne jest zebranie przynajmniej miliona podpisów obywateli państw Unii Europejskiej w terminie
do 3 kwietnia 2017 r.
Podpisy zbierane są poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej:
https://signatures.mumdadandkids.eu/oct-web-public/signup.do
oraz poprzez formularz papierowy, który można pobrać pod adresem:
http://www.mumdadandkids.eu/files/home/PAPER%20FORMS/PLplpaperform_final.pdf
Dodatkowe informacje dla osób zbierających podpisy można odnaleźć:
http://www.mumdadandkids.eu/pl/podpisz-wersje-papierowa
W celu organizacji i wspierania inicjatywy w Polsce zawiązał się Komitet Krajowy Inicjatywy w skład którego weszły:
Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Fundacja Rzecznik Praw
Rodziców, Fundacja Mamy i Taty oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Koordynatorem Komitetu jest pan Jan Urmański tel.
501 089 822, email: jan.urmanski@mamatataidzieci.pl.
Prosimy informować o zbiórce podpisów na papierze oraz w internecie poprzez stronę mamatataidzieci.pl (jest
najłatwiejsza do zapamiętania).

Drugim (obok miliona podpisów) warunkiem powodzenia inicjatywy było zebranie poparcia w 7 państwach UE. Mamy już
wymagane wartości (w kolejności uzyskania) w Polsce, Słowacji, Grecji, Finlandii, Chorwacji, na Węgrzech, Łotwie i
Litwie, a także w Rumunii i na Cyprze (10 państw). Ten warunek został wypełniony z nawiązką.

