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На 7.12.2019 г. в София се състоя международен и национален протест „Спаси
семейството, защити децата!” организиран от Сдружение РОД и Национална група
Родители обединени за децата (НГ-РОД), наброяваща вече 209 083 членове от цялата
страна. Протестът бе срещу ранното детско сексуално обучение в училищата и
детските градини, социалното и медицинско отвличане, детското правосъдие,
разрушаване на българското семейство, на християнските ценности, срещу
антисемейните политики, неправомерното отнемане на деца по несъстоятелни причини,
срещу GREVIO - орган за изпълнение на Истанбулската конвенция, срещу Вarnevernet норвежкият модела за социални услуги, срещу задължителна и принудителна социална
услуга за отнемане на деца от родители и продажбата им на наши и чуждестранни
осиновители, срещу Закона за социалните услуги и антидетските и антисемейните
промени в законодателството, приети от правителството на България, както и за
категоричната им отмяна.

На протеста присъстваха хора от всички локални групи на РОД: София, Пловдив,
Асеновград, Пазарджик, Кърджали, Бургас, Благоевград, Дупница, Ямбол, Гоце
Делчев, Русе, Велико Търново, Хасково Стара Загора... и мн. други, а на протеста във
Варна взеха участие предимно хора от региона и Добрич.

Да защитят децата и семействата си от ръцете на социалните служби, от
антисемейните политики, налагани от правителствата по света, се включиха и
протестиращи от Норвегия, Испания, Германия, Австрия, Армения, Швейцария, Литва,
Дания, Нова Зеландия, Хавай.

В София призивът събра хиляди родители, деца, баби и дядовци, организации,
недоволни граждани, на площада пред Националния дворец на културата. Водещ и
организатор на събитието бе Иван Вълков от сдружение РОД, юрист, баща на 4 деца,
който откри протеста с думите: “Ние сме като опълченците на Шипка. На върха.
Заобиколени отвсякъде. И нагоре няма накъде. И назад няма накъде. Зад нас са само
нашите деца. За тях ние ще стоим докрай! До последно! (...) Братя и сестри, българи,
като християни нека да отворим Свещеното писание и да се помолим с молитвата Отче
наш, защото ако търсим съюзници на Запад, на Изток, на Север и на Юг, не знам кой ще
ни помогне. И да търсим видни личности, които да се застъпят за децата ни – не ги
видяхме досега. Тези, които са загрижени, са тук, сред нас. (...) За да поведем успешна
война срещу джендър-идеологията, срещу джендър-религията, днес трябва да
направим съюз и завет с Бога. Тогава Той ще ни защити и ще ни помогне...“
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Цялото множество на площада, изречение по изречение, повтори Божията молитва, а
след това пя националния химн на България „Мила Родино“. Думата взе адвокат
Шейтанов, съпредседател на сдружение РОД. (Част от словото му поместваме отделно).

След вълнуващото слово на адвокат Шейтанов, под звуците на химна на национална
група РОД, шествието потегли по бул. „Витоша“ към църквата „Св. Неделя“,
Министерски съвет и се спря пред Парламента. Когато многохилядният народ
преминаваше край църквата „Света Неделя“, забиха камбаните на православния храм
като израз на пълна съпричастност и подкрепа на Българската православна църква
към родолюбивата съпротива на българите за запазване на християнските ценности и
българските семейни традиции.

Пред Парламента, един след друг говориха родители, представители на РОД от други
градове на страната, както и редови участници в протестите. Главните мотиви на
ораторите се обединяваха около пълната решимост да продължат протестите дори ако
представители на властта все пак рашат да вземат участие в един действен диалог по
въпросите, които ги вълнуват.

Протестиращите декларираха категоричната си решимост да се борят за отмяна на
антидетските и антисемейни закони, приети безразсъдно или под натиск от народните
представители на 22 март т.г. в угода на чужди интереси. „България няма деца за
продан“ и „Долу ръцете от нашите деца“ скандираха участниците в митинга и този
възглас побираше голямата тревога и могъщата сила на един народ, който за децата си
винаги е бил решен на всичко.

Протестът приключи към 15,30 ч. с химна на България и „На многая лета“ в изпълнение
на Борис Христов.
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