Bucureşti, 29 octombrie 2009

PRO-VITA BUCUREŞTI SOLICITĂ DEMITEREA LUI ADRIAN STREINUCERCEL
- Comunicat de presă Un grup de ONG-uri care activează în domeniul protejării familiei, vieŃii şi drepturilor
cetăŃeneşti, printre care şi AsociaŃia Pro-vita Bucureşti, solicită ministrului interimar al
SănătăŃii, Adriean Videanu, să îl demită pe secretarul de stat Adrian Streinu-Cercel,
pentru afirmaŃiile acestuia referitoare la obligativitatea vaccinării împotriva virusului HPV.
"Măsura anunŃată de dl. secretar de stat este nelegală. Nici un tratament medical nu
poate fi administrat fără ştirea şi acordul persoanei sau al aparŃinătorilor legali ai
acesteia. ConstituŃia şi legile României, dar şi tratatele internaŃionale de drepturile omului
afirmă inviolabilitatea corpului uman şi dreptul suveran al persoanei de a dispune de ea
însăşi, dacă nu încalcă drepturile altuia. CondiŃiile şi limitele în care acest drept poate fi
restrâns sunt clare şi nu sunt în nici un caz întrunite în situaŃia dată.
În al doilea rând, declaraŃia este iresponsabilă şi induce voit o stare de panică şi de
necesitate, absolut nejustificate. Întrucât prima campanie de vaccinare anti-HPV a eşuat
tocmai datorită opoziŃiei marii majorităŃi a părinŃilor, dl. Streinu-Cercel are nevoie de
această stare de necesitate pentru a uzurpa autoritatea părintească, pretinzând că
oficialii sanitari ar şti mai bine care este interesul copilului decât familia, deşi acesteia îi
revine în primul rând responsabilitatea creşterii şi educării copiilor."
Semnatarii scrisorii apreciază şi că o astfel de atitudine ar fi de neacceptat chiar dacă
vaccinul anti-HPV ar fi cel mai sigur şi eficient din lume.
"Pentru tentativa de suprimare a libertăŃilor cetăŃeneşti, pentru inducerea unei stări
nejustificate de tensiune, dar şi pentru limbajul grosolan şi agresiv pe care îl foloseşte,
ori de câte ori are ocazia, la adresa celor care îndrăznesc să exprime păreri contrare, vă
solicităm ferm să îl demiteŃi de urgenŃă pe dl. Adrian Streinu-Cercel din funcŃia de
demnitate publică pe care o ocupă".
CitiŃi scrisoarea adresată ministrului SănătăŃii la
http://provitabucuresti.ro/docs/scris.demitere.streinucercel.pdf
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică nonprofit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de la
concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale.
InformaŃii suplimentare pentru presă: clic aici - www.provitabucuresti.ro/presa
Pentru detalii, contactaŃi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com,
www.provitabucuresti.ro
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