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Ref: Vot asupra acordării statutului de observator la ONU pentru
o organizaţie din Brazilia, suspectată de promovarea pedofiliei

22 februarie 2009

Stimată Doamnă Ambasador,

Subsemnatele organizaţii ale societăţii civile, promotoare ale valorilor vieţii şi familiei, 
ne adresăm dumneavoastră cu referire la votul pe care Misiunea României la ONU (în 
continuare “Misiunea”) l-a exprimat privind acordarea statutului de observator solicitat 
de o organizaţie a homosexualilor şi lesbienelor din Brazilia - Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT).

Votul  reprezentantului  României,  Alexandru Ciorobea,  favorabil  cererii  ONG-ului,  a 
fost exprimat în şedinţa Subcomitetului Consiliului Economic şi Social al ONU, care a 
avut loc loc la New York în data de 11 februarie.

Suntem stupefiaţi de faptul că  Misiunea este favorabilă admiterii cu importantul statut 
de observator la O.N.U. a unei organizaţii care are un profil moral reprobabil. Nu doar 
că este constituită pentru promovarea unor comportamente sexuale nefireşti,  dar, mai 
mult, asupra unuia dintre fondatori există serioase suspiciuni de legături cu o altă 
„minoritate  sexuală”,  aceea  a  pedofililor. Unul  dintre  fondatorii  ABGLT,  Luiz 
Mott,  este  acuzat  de promovarea,  prin eseuri  publicate  pe internet,  a  relaţiilor 
sexuale cu copii.

Acesta din urmă a fost, în fapt, şi motivul pentru care propunerea de acreditare a fost 
respinsă cu 8 voturi (împotrivă) la 6 (pentru, printre care şi votul României).

În accepţiunea generală a noţiunii, ambasada/misiunea reprezintă o ţară şi o naţiune, cu 
ethosul şi valorile care o definesc pe aceasta. În momentul în care ia decizii contrare 
spiritului şi valorilor celor pe care îi reprezintă, ambasada/misiunea  îşi pierde moral 
această calitate.

Am dori să înţelegem motivele care au stat la baza acestui vot, pe care îl considerăm 
drept  o  abandonare  conştientă  de  către  Misiunea  pe  care  o  conduceţi  a  valorilor 
poporului român. 



Mai mult, poziţia Misunii în această problemă ne îngrijorează cu atât mai mult cu 
cât România deţine, în 2009, mandatul de vicepreşedinte al Comitetului Executiv 
UNICEF.

Pentru aceste motive, vă rugăm respectuos să ne precizaţi, în vederea comunicării către 
opinia publică:

- dacă  Misiunea a avut cunoştinţă, în momentul votului,  de acuzaţiile aduse lui 
Luiz Mott;

- dacă a existat un răspuns al organizaţiei la aceste acuze;
- în ce măsură consideraţi că Misiunea a reflectat, prin votul reprezentantului său, 

valorile celor pe care îi reprezintă la O.N.U.

Vă rugăm totodată să ne transmiteţi minuta şedinţei Subcomitetului pentru ONG-uri al 
Consiliului  Economic  şi  Social  al  O.N.U.  şi  în  special  intervenţiile  reprezentantului 
României.
 

În speranţa că vom putea lămuri acest aspect controversat, aşteptăm cu interes răspunsul 
dumneavoastră.

Cu consideraţie,

Alianţa Familiilor din România
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România
Asociaţia Pro-Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi – Fil. Galaţi
Asociaţia Pro-Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi – Fil. Constanţa
Asociaţia Provita Media
Asociaţia Darul Vieţii
Asociaţia Caritas Bucureşti
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