A EUROPA DE AMANHÃ ESTÁ NAS VOSSAS MÃOS
UM MILHÃO DE EUROPEUS
EM DEFESA DA VIDA E DA DIGNIDADE HUMANA
A Iniciativa de Cidadãos Europeus “Um de nós” (“One of us”) é uma iniciativa que nasce da
sociedade civil empenhada em promover uma cultura de Vida na Europa, pondo cada pessoa e
a sua dignidade incomparável no centro dessa cultura.
A Iniciativa de Cidadãos é um instrumento legislativo da União Europeia (UE) aprovado no
Tratado de Lisboa, pretende aproximar as Instituições Europeias dos cidadãos e melhorar a
vivência democrática dentro da UE.
Em que consiste esta Iniciativa?
A Iniciativa “Um de nós”procura recolher um milhão de assinaturas para pedir à UE a defesa da
dignidade, o direito à vida e a integridade de todo o ser humano desde a sua concepção, de
acordo com o apresentado pelo Tribunal da UE na sentença do caso Brüstle/Greenpeace, em
2011, onde reconheceu no embrião o princípio do desenvolvimento humano.
Deste modo, pede-se à UE que estabeleça formas de controlo dos fundos públicos que
impeçam experiências médicas com embriões e que protejam o embrião nas áreas da saúde
pública, da educação, da propriedade intelectual, e do financiamento da investigação e a
cooperação para o desenvolvimento.
Concretamente, pede-se aos legisladores europeus para consagrarem os seguintes princípios:
1. A inclusão do princípio pelo qual “não poderá ser aprovado o financiamento de
actividades que destruam embriões humanos ou que pressuponham a sua
destruição”.
2. A modificação dos “princípios éticos” em matéria de investigação que regem o
Programa Quadro de Investigação e Inovação da UE (2014-2020) “Horizonte 2020”.
3. A alteração dos objectivos do Instrumento de Financiamento da Cooperação ao
Desenvolvimento em países externos à UE, garantindo que a ajuda comunitária tenha
em conta o respeito pela vida do embrião.
Contactos Iniciativa Um de Nós – Teresa Margarido Correia (secretariado)
umdenosportugal@gmail.com
Tlm: 91 087 18 73
Morada: Rua Artilharia 1, 48, 3ºdt, 1070-013 Lisboa

Quem promove?
A iniciativa é promovida por um Comité de Cidadãos composto por pessoas de Portugal,
França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Hungria, Polónia e muitos mais países, tendo apoio
de diversas personalidades e organizações nos 27 Estados Membros da UE.
Em Portugal a Federação Portuguesa pela Vida é membro fundador do Comité de Cidadãos e é
uma das muitas outras organizações que promovem esta Iniciativa e a recolha de assinaturas
até ao próximo dia 1 de Novembro de 2013. O objectivo da Federação fazer a recolha de
assinaturas até 30 Junho de 2013.
Como aderir à Iniciativa?
As assinaturas podem ser recolhidas em papel ou online em www.oneofus.eu
Pode consultar mais informações, bem como descarregar folhetos e documentação explicativa
da iniciativa em www.umdenos.org

INSTRUÇÕES PARA RECOLHA DE ASSINATURAS:
1. Pode fotocopiar a folha de recolha ou retirar da internet em www.umdenos.org
2. ATENÇÃO: Não se pode fazer qualquer alteração à folha de recolha, nem se pode
escrever no verso da mesma;
3. Na recolha ter atenção que quem tem cartão de cidadão, deve incluir os 8 ou 9 dígitos
do antigo BI seguido dos 4 dígitos adicionais (1 número, 2 letras e 1 número);

POR FAVOR, PEDIMOS QUE DEVOLVAM ATÉ AO DIA 30 DE JUNHO PARA:
Teresa Margarido Correia (secretariado)
Rua Artilharia 1, 48, 3ºdt
1070-013 Lisboa
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