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Alianta Familiilor din Romania anunță că saptamina in curs a fost dat la tipar manuscrisul primei
carti in limba roman privind cazul Bodnariu. Autorul cartii este dl Petre Costea, Presedintele
Aliantei Familiilor din Romania, transmite Romanian Global News.

Cartea va aparea in cursul saptaminii viitoare. Cartea va fi lansata in mai multe orase din
Romania, incepind cu luni, martie 18 la Oradea. Anticipam lansari similare la Timisoara (martie
19), Arad (martie 20), Sibiu (martie 21) si Bucuresti (martie 23). Detaliile exacte privind turneul
de lansare a cartii le puteti afla urmarindu-ne pe facebook: https://www.facebook.com/PeterCo
steaEuroparlamentar/

Titlul cartii este Înfrângerea lui Goliat: Familia Bodnariu si Creștinii României Îngenunchează
Norvegia Seculară

Cu prilejul anuntului, pe 10 martie, Petre Costea a facut urmatoarea declarație:

Dragi români de pretutindeni și oameni de bună credință din toata lumea,

Cu emoții, afecțiune creștină și cu o plăcere deosebită, vă anunț că mâine intră la tipar cartea
mea Înfrângerea lui Goliat: Familia Bodnariu si Creștinii României Îngenunchează Norvegia
Seculara.

Este prima carte pe care am scris-o și reflectă implicarea mea în unul din multele proiecte în
care m-am implicat din august 2005 încoace pentru protejarea familiei, valorilor și drepturilor
parentale.
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Am scris această carte pentru voi, miile, sutele de mii și poate milioanele de români și cetățeni
ai altor țări care din noiembrie 2015 până în iunie 2016 ați fost implicați direct sau indirect în
mișcarea globala pentru eliberarea copiilor Familiei Bodnariu din mâinile Barnevernetului
norvegian.

Am scris-o pentru a vă informa asupra unor evenimente inedite și mai puțin cunoscute
publicului legate de caz, și, în exclusivitate, evenimente în care am fost eu implicat personal și
de care am cunoștință în mod direct.

Am scris-o cu scopul exclusiv de a vă încuraja și demonstra că atunci când oamenii de bună
credință și temători de Dumnezeu din toată lumea se roagă, postesc și se unesc împreună la
nivel practic pentru o cauză nobilă, Dumnezeu le dă izbândă. Este un exemplu bun care merită
să fie imitat.

Cartea va fi disponibilă începând cu 18 martie și o vom lansa în câteva orașe din România, în
primă fază. În scurt timp vom anunța evenimentele de lansare a cărții și cei care vor participa
vor avea ocazia să obțină un exemplar cu autograf. Prețul cărții va fi de 25 de lei.

Va oferim un mic extras din carte, paragraful introductiv al cartii:

În mai puțin de șapte luni, 210 zile mai exact, între mijlocul lui noiembrie 2015 și începutul lui
iunie 2016, România a îngenunchiat Norvegia așa cum nimeni nu o mai făcuse vreodată. Până
în noiembrie 2015, puțini români, inclusiv eu, auziserăm despre Barnevernet, temuta agenție de
stat norvegiană de protecție a copiilor. În doar câteva zile după mijlocul lui noiembrie 2015, sute
de mii de români și apoi milioane au aflat, cu nedumerire și groază, că în Norvegia există o
organizație administrativă de stat, o agenție oficială a guvernului norvegian care poate lua copiii
de la părinți fără mandat judecătoresc, fără consimțământul părinților, fără dezbateri prealabile
prezidate de un judecător într-o sală de judecată, în absența declarațiilor sub jurământ ori
audierea de martori, și fără ca discuții relevante să aibă loc între agenții Barnevernetului și
părinții copiilor.

Și mai îngrozitor pentru români a fost să afle că Barnevernetul avea autoritatea să ia copiii de la
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părinți pe motive triviale, inclusiv pedepsirea corporală lejeră a copiilor, incapacitatea aparentă,
chiar dacă nu dovedită, a copiilor, din diferite motive, de a se integra în societate, ori chiar
nou-născuții care nu se dezvoltau în familie în conformitate cu standardele medicale emise de
medicii norvegieni. Odată luați de la părinți, era aproape imposibil pentru părinți să-și ia copiii
înapoi de la stat. Mai șocant chiar, Barnevernetul avea și autoritatea să decadă părinții din
drepturile părintești în absența oricărei acțiuni judecătorești și să dea copiii spre adopție altor
adulți ori părinți sociali.
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