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De la : Asociaţia “Alianţa Familiilor din România” 

Asociaţia “Pro-Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi” fil. Bucureşti 

   

 

Cǎtre: Managementul WORLD CLASS ROMÂNIA 

 

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014 

 

 

Stimate Doamne / Stimaţi Domni,  

 

Ca organizații non-guvernamentale preocupate de creșterea și educarea, în 

granițele firescului, a copiilor din România, domeniu în care activăm din anii 

1990, dorim să facem următoarele precizări privind incidentul recent în care a 

fost implicată o așa-zisă „familie de homosexuali” clienți ai serviciilor dvs.: 

 

Disociindu-ne clar de orice act agresiv, la adresa oricui ar fi acesta comis, găsim 

nefirească intenția celor doi homosexuali de a forța utilizarea vestiarului destinat 

bărbaților și pentru copilul de sex feminin care i-a însoțit la piscina clubului. 

 

Din perspectiva noastră, care considerăm că reprezintă și servește cel mai bine 

interesul superior al copilului conform legilor naturale și legii românești, 

expunerea copilului la nuditatea unui adult de sex opus - și mai ales 

reciproc, având în vedere creșterea alarmantă a cazurilor de abuz sexual 

asupra copiilor - este absolut indezirabilă. 

 

Susținem așadar, în numele membrilor noștri, bărbați, părinți de fete, unii dintre 

ei chiar clienți ai clubului Downtown (dl. Bogdan Stanciu), regulamentul de 

ordine interioară care a provocat dispute. 

 

Totodată, considerăm salutară decizia dvs. de ultimă oră de a înființa un vestiar 

special pentru copii. Este o soluție civilizată care în mod firesc va pune capăt 

oricărei nemulțumiri. 

 

Nu în ultimul rând, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în România, nu sunt 

recunoscute așa-zisele „familii” întemeiate pe relații între persoane de același 

sex; cu atât mai mult nu este recunoscută filiația pentru aceste cupluri! Situația 

cuplului reclamant ridică întrebări necesare, dar care, observăm, au fost evitate 

de mass-media. 
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Mai mult, unul dintre cei implicați, care răspunde la pseudonismul „Lestat” este 

un activist homosexual agresiv, autor al unui calendar batjocoritor la adresa 

creștinilor din România, în care apar în ipostaze erotice modele masculine 

îmbărcate în preoți ortodocși. Din această perspectivă, nu este exclus ca 

întregul incident să fie o provocare intenționată a unui scandal public din care să 

rezulte falsa victimizare a homosexualior din România. 

 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

 

 

  


