Bruxelles, 9 iulie 2016

DECLARAȚIE OFICIALĂ DE PROTEST
Noi, Comunitatea Română din Bruxelles și din alte orașe din Belgia, împreună cu alți
rezidenți și cetățeni belgieni, ne-am adunat astăzi, 9 iulie 2016, aici în Cartierul European
pentru a protesta pașnic împotriva abuzurilor comise de serviciile pentru protecția copilului din
Marea Britanie, Norvegia, Finlanda și Danemarca!
La 16 noiembrie, anul trecut, agenții Barnevernet, serviciul pentru protecția copilului din
Norvegia, i-au răpit pe copiii Bodnariu : pe Eliana și Naomi de la școală, pe Matei și pe Ioan
de acasă, iar în ziua următoare, și pe bebelușul Ezekiel de la sânul mamei sale.
Până pe 17 iunie, anul acesta, datorită numeroaselor proteste pe parcursul a șase luni,
toți cei cinci copii Bodnariu au fost eliberați și s-au întors la părinții lor. Aceasta este o dovadă
că separarea copiiilor de părinții lor a fost un abuz al Barnevernet. Aceasta este o mărturie că
elanul de solidaritate al românilor care au manifestat, în România, la Bruxelles și în toată lumea,
a reușit să învingă un sistem draconic și corupt care persecută copiii în numele bunăstării lor.
La 20 iunie, anul acesta, copiii familiei Barbu din Londra, Diana şi Andy, preluați de
serviciul pentru protecția copilului, au fost încredinţaţi spre adopţie, în mod abuziv, prin decizia
instanţei, unui cuplu britanic homosexual. Această decizie contravine Convenţiei cu privire la
drepturile copilului adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20
noiembrie 1989 şi ratificată de România prin legea 18 din 1990. Astfel, potrivit articolului 20,
aliniatul 3: “În alegerea uneia dintre aceste soluţii (de protecţie) este necesar să se ţină seama
în mod corespunzător de necesitatea unei anumite continuităţi în educarea copilului, precum
şi de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică”.
La 1 februarie, anul acesta, familia Nan a primit decizia finală în procesul din Norvegia
prin care și-a pierdut definitiv copiii, Bianca și Dragoș, pe care Barnevernet îi răpise pe 27
octombrie 2015. Soții Nan și-au revăzut copiii ultima oară pe 31 mai, manipulați, plini de
vânătăi, plângând după părinții lor naturali. Astăzi soții Nan sunt amenințați cu închisoarea.
La 12 ianuarie 2015, soții Avrămescu-Cruz din Norvegia, cu dizabilități auditive, au
câștigat în instanță definitiv dreptul ca cei doi copii, Roberto și Adrian, răpiți de Barnevernet
pe 19 martie 2014, să se întoarcă acasă. Dar Barnevernet, deși abuzul său a fost dovedit de
instanța norvegiană, continuă să refuze returnarea copiilor, sub pretextul handicapului
părinților, iar poliția a declanșat procedura de expulzare a mamei din țară. Astăzi soții
Avrămescu-Cruz sunt condamnați definitiv la două luni de închisoare. Tatăl a fost închis
săptămâna aceasta, la 4 iulie, iar mama urmează să fie întemnițată până la finalul acestei luni.
La 16 mai, anul acesta, doctoriței Camelia Smicală din Finlanda, care își câștigase în
instanță copiii, răpiți cu sălbăticie de serviciul pentru protectia copilului în 2015 și returnați în
același an, i-au fost din nou luați copiii, sub pretextul că au o relație prea strânsă cu mama.

Andreia Brădeanu din Marea Britanie continuă să lupte în instanță pentru a-și recupera
cei trei copii răpiți de serviciul pentru protectia copilului în anul 2009. Copiii s-au îmbolnăvit
din cauza suferinței despărțirii, iar mama este acuzată de îndoctrinarea lor creștină și amenințată
cu închisoarea.
În anul 2014, Herminei Gheorghe din Danemarca i-a fost răpit bebelușul, în vârstă de 10
săptămâni de către serviciul danez pentru protecția copilului, sub pretextul depresiei mamei.
Prin aceste fapte :
- s-au încălcat drepturi elementare ale copilului și ale omului, în general.
- au fost discriminate și persecutate familii românești care au ales să-și crească copiii conform
principiilor fundamentale creștine.
- s-au despărțit cu violență copiii de părinții lor naturali, într-un dispreț total față de iubirea care
îi unește în mod firesc.
- copiii nu au fost ascultați când au plâns și au cerut să se întoarcă la părinții lor naturali.
- copiii au fost ascultați doar atunci când și-au acuzat părinții, așa cum au fost îndemnați și
manipulați de agenți ai serviciilor pentru protecția copilului.
- de când au fost răpiți de la părinții lor, unii copii au fost vizibil învinețiți și zgâriați.
- s-a provocat multă durere și suferință părinților și copiilor, care au fost amenințați, șantajați,
manipulați și traumatizați într-un dispreț total față de libertate și principiile democratice.
Autorii unor asemenea fapte se împotrivesc legilor și tratatelor internaționale, sfidează
logica și bunul simț, sunt împotriva părinților naturali de pretutindeni și a adevărului, sunt
împotriva lui Dumnezeu. Cei ce săvârșesc aceste fapte strigătoare la cer, de o barbarie nedemnă
de civilizația europeană, se prevalează de interesul suprem al copilului, pe care îl răstălmăcesc
cu viclenie după interesul lor.
Susținem intreresul suprem al copilului, care este acela de a trăi împreună cu părinții săi
naturali și iubitori, pe care nici o familie surogat nu-i poate înlocui cu adevărat. Aceasta este
dorința fierbinte a tuturor copiilor care au fost răpiți de lângă părinții lor.
Solicităm autorităţilor britanice, norvegiene, finlandeze și daneze reanalizarea acestor
cazuri şi identificarea unor soluţii care să ţină cont de dreptul fundamental al copiilor minori
de a fi crescuţi şi educaţi în familia lor naturală sau, după caz, cel puțin în familia extinsă.
Susținem dreptul acestor copii, care au cetățenie română, să fie repatriați. Nici un stat nu
are dreptul să dispună după bunul plac de acești cetățeni români.
Reuniți astăzi în capitala Europei, în fața sediului Comisiei Europene, solicităm sprijinul
instituțiilor Uniunii Europene pentru ca toți acești copii să se întoarcă în familiile lor naturale.

