Gender – co je (doopravdy) a co chce
„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“
(J 8,31-32)

Nikdo na celém světě nedokáže změnit pravdu.
Můžeme jen jedno: hledat ji, najít a sloužit jí.
Páter Maximilián Kolbe

Gender mainstreaming
= uplatňování genderového hlediska jako strategie
EU na dosažení genderové rovnosti (rovnosti mužů,
žen a všech jiných „variant“) ve všech oblastech
veřejného a soukromého života.
Gender (Wikipedie)
Označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a
ženami = sociální konstrukt
„sociální“ rod

x biologické pohlaví (angl. sex)

Původ: lat. genus = gramatický rod
lidské pohlaví = biologická danost = základ,
na němž lidé konstruují kategorii gender pod vlivem obecně
platných zvyklostí (kultura, společnost)
g. socializace - jedinec se učí normě mužské nebo ženské
podle g. stereotypů

Historie genderu


Feminismus – cca 150 let – do 20. stol. práva žen omezená (volební p., studium,

povolání, pozice ve veřejných úřadech)

vzdělané ženy střední vrstvy - politická práva, právo na vzdělání a lepší sociální podmínky – MD!
- dnes ve vyspělých státech - splněno
Marx a Engels změnili ženskou otázku na otázku třídního boje
1846 žádá Engels: 1. odstranění rodiny;
2. rovnocenné zařazení muže a ženy do výrobního procesu;
3. veřejnou výchovu dětí. (Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu)
1949
S. de Beauvoirová „Ženami se nerodíme, stáváme se jimi.“ (Druhé pohlaví)
plod =„parazit“
osvobození ženy z otroctví manželství a mateřství

Judith Butlerová (*1954 USA)

Subverzivní genderová teorie
1990 Problémy s genderem. Feminismus a podrývání identity: „make trouble“:

„Jak co nejlépe narušit sexuální kategorii podporující hierarchii pohlaví a nucenou heterosexualitu?
Úkolem tohoto výzkumu je decentralizovat falocentrismus a vynucenou heterosexualitu a účinně deregulovat strnulé,
hierarchické sexuální zákony.“

S. genderová teorie destabilizuje lidský řád „zmatením a zvýšením počtu pohlavních identit“.
teorie Queer (= divný, podezřelý, buzerant,…)
vše, co není straight (rovné, tj. heterosexuální), tj. LGBTI…  totální zrušení sexuální identity
Queer studies jako součást Gender studies = univerzitní obor!

Předvoj sex. revoluce
1789 – 1799 Velká francouzská revoluce - osvobození od Boha a jeho přikázání
Jean Jacques Rousseau, August Comte, Saint Simon, Charles Fourier, Friedrich Nietzsche
1. Malthusianismus
- redukce světové populace
2. Eugenické hnutí
- zvýšení kvality populace, redukce populace
3. Mocenské zájmy bohatých skupin v USA - zvýšení porodnosti bohatých, snížení por. chudých
4. Nové filosofické ideologie
- manipulovatelný člověk
5. Komunističtí revolucionáři
- zničení rodiny i náboženství, utopická beztřídní společnost
6. Feministické hnutí
- vysvobození ženy z „otroctví manželství a mateřství“ S. d. Beauvoirová


Margret Sangerová

Antikoncepce, sterilizace a potraty
American Birth Control League 1921
Theodore Roosevelt (26. prez. USA) 1901 - 1909
Rasová hygiena
„Měli bychom zajistit, aby děti měli především vhodní lidé.“

Ford Foundation a Rockefeller Foundation
Manipulací změna smýšlení ve prospěch AK a potratů,
strašení přelidněním, nedostatkem zdrojů…

Wilhelm Reich mezi sv. válkami a 1968
Sexualizací mas, hl. dětí zničení řádu společnosti


Sigmund Freud, Carl Gustav Jung 1856 – 1939, 1875–1961
Posun sexualizace díky hlubinné psychologii
John Watson, Eddie Bernays, Bernard Berelson 1914
sociální inženýrství, manipulace mas pro skryté cíle
(využil Joseph Goebbels)
Alfred Kinsey Sexuální chování muže 1948 (USA)
„Otec sexuologie“ Sexuální chování ženy 1953

Deregulace sexuality - Německo



Studentská rebelie 1968
Legislativa:

povolení antikoncepční pilulky;
zrušení trestnosti rouhání proti Bohu;
částečné zrušení trestnosti homosexuality;
zrušení trestnosti manželské nevěry;
zavedení sexuální výchovy jako povinného předmětu ve školách;
povolení pornografie;
liberalizace potratu (na základě zdrav. indikace);
zrušení principu viny při rozvodech;
úplné zrušení trestnosti homosexuality;
potrat do 14. týdne „beztrestný“
Červeno-zelení – Schröder: gender-mainstreaming „vedoucím principem a společnou úlohou“
politiky
2001
životní partnerství pro osoby stejného pohlaví;
2001
uznání prostituce jako služby a zaměstnání se sociálním pojištěním
nyní - boj o totální zrovnoprávnění stejnopohlavních partnerství s rodinou a přiznání práva na adopci dítěte;
- boj o přijetí „sexuální identity“ do ústavy čl. 3,3.
_______________________________________________

1961
1969
1969
1969
1969
1973
1976
1977
1994
1995
1999

Papež Pavel VI. 1968 encyklika Humanae Vitae – O správném řádu předávání lidského života.

Globalizace sex. revoluce skrze OSN
1948 Valné shromáždění OSN
Všeobecná deklarace lidských práv
1989 Pád komunismu naděje na konec všech ideologií a globální mír, příslib New age
OSN 1989 už nebyla OSN z roku 1948 – křesťanství v ideologickém podezření
2007 Marguerite A. Peetersová Globalizace západní kulturní revoluce. Klíčové koncepce, operační mechanismy
Postmodernismus „skutečnost je sociální konstrukcí, pravda a skutečnost nemají objektivní a stálý obsah – tedy, jako taková a
sama o sobě neexistuje“
Židovsko-křesťanská etika
postmoderní etika
pravda
intolerantní relativismus
absolutní hodnoty a závazné normy
svobodná volba autonomního individua
autorita
rovnost
rodičovská autorita
práva dětí
pohlaví
gender
polární sexuální identita muže a ženy
volitelnost genderu
heterosexualita jako norma
právní a sociální akceptance
manželé
partneři
manželství muže a ženy
partnerství osob stejného pohlaví
rodina manželů s potomky
„homo-manželství“ s právem adopce
interrupce
plánování rodiny a „reprodukční zdraví“
národní suverenita
globální řízení prostřednictvím global governance
reprezentativní demokracie
participační demokracie
konfrontace různých zájmů
dialog
rozhodnutí většiny
konsensus
tradice
kulturní mnohotvárnost
kulturní identita
multikulturalismus
desatero přikázání
relativistická etika
Bůh
autonomní individuum

Cílená změna jazyka je politickou strategií - nové pojmy úmyslně nedefinované, ambivalentní a mnohoznačné

Menšiny vládnou většině
M. Peetersová: „Od začátku do konce revolučního procesu hrály rozhodující úlohu nikoliv
vlády, ale státem nelegitimované menšiny.“
„Osvobození člověka směřuje k destabilizaci a destrukci všeho, co je
považováno za židovsko-křesťanské hodnoty a Boží zjevení.“
Pro strategický cíl celosvětové redukce populace – využití radikálních feministek a homosexuálů
Lobbisté malých radikálních skupin – „experti“, ve skutečnosti prosazují své vlastní zájmy
Ve jménu svobody nová „práva“ - právo na volnou lásku, na antikoncepci, na potrat, na umělé oplodnění,
na svobodnou volbu sexuální orientace, práva dětí vůči rodičům.
Pojem svobody amputován – ve prospěch egoismu autonomního jedince

Prosazení nové „etiky“ - světové konference OSN
Bukurešť 1974:
Populace
New York 1990:
Děti
Rio de Janeiro 1992: Životní prostředí; 2012 Rio + 20
Vídeň
1993:
Lidská práva
Káhira
1994:
Populace
Peking
1995:
Ženy; 2010 Peking + 15
1974 Kissingerova zpráva - nová strategie redukce populace (tehdy přísně tajné)
Význam globálního populačního růstu pro bezpečnost a zahraniční zájmy Spojených států

Regulace populace jako „pomoc“
Konf. OSN Bukurešť 1974 Populace: součástí americké vládní delegace IPPF
(Mezinárodní federace pro plánované rodičovství)
Rozvojová pomoc USA podmíněna potratovými a sterilizačními programy Populační fond OSN (UNFPA)
Peru - sterilizace 300.000 chudých žen bez jejich souhlasu, bez jejich vědomí
Čína - politika jednoho dítěte 1979
Nesympatie  vydávání za humanitární pomoc - jazykové triky:
Zdraví a svobodná volba, upevňování postavení žen, neuspokojené potřeby, kvalitní péče, reprodukční zdraví
= antikoncepce, „bezpečný“ potrat a sterilizace
R. Reagan, G. W. Bush pro-life
Clinton, Al Gore anti-life
Barack Obama + Hillary Clintonová feministicko-homosexuální agenda
2009 New York David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, Georges Soros, Michael Bloomberg a Warren Buffett
Přelidnění  služby reprodukčního zdraví  založili The Good Club + IPPF + UNFPA

Konf. OSN Peking 1995 Ženy: příklad odevzdání moci nevoleným = participativní demokracie
kooperace mezinárodních byrokracií s nevládními organizacemi (NGO)
neprůhledné finanční transfery z globálně operujících nadací

Prosazení výrazu gender


Falšování překladů;

znevýhodnění „klasických“ prorodinných skupin:

Difamování nepohodlných jako tzv. fundamentalistek; Pekingská akční platforma
Změna principu konsensu při hlasování;
chce zničit rodinu, ignoruje manželství, znehodnocuje mateřství,
Prodloužení konference na poslední chvíli o jeden den.
žádá sexuální promiskuitu a sex pro mladistvé


Demografie

Potrat jako „lidské právo“
Ještě zbývá dosáhnout mezinárodního uznání

Lidské přirozené právo na život  „lidské právo“ na zabíjení + nucení státům
1996 Konference v Glen Cove, New York:
měkké normy (soft norms) změněny na tvrdé zákony (hard
laws).
Populační fond OSN (UNFPA)
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva
Divize pro pokrok žen Sekretariátu OSN (DAW)
NGO:
Mez. federace pro plán. rodičovství (IPPF)
Centrum pro reprodukční práva (CRR)

mezistátní smlouvy o lid. právech dříve legitimně vyjednané
budou prostřednictvím kontrolních výborů
„dále rozvíjeny“, „dále dopisovány“ a „interpretovány jiným způsobem“.
 dojem, že „reprodukční a sexuální zdravotní práva“ jsou závazné části
již existujících smluv.

Aktéři: agentury OSN, programy OSN, monitorovací výbory a NGO
Členové: jmenováni členskými státy, ale těm se už nezodpovídají.

NGO kontrolují realizaci doporučení výborů na národní úrovni  stínové zprávy výborům
nerespektují demokratické procesy rozhodování suverénních států
nátlak na „tvrdošíjné“ země, které nejsou ochotné implementovat genderový balík (potraty, sexualizace mladistvých a práva LGBTI)

2007 konference v indonéské Jakartě: Skupina „renomovaných expertek a expertů na lidská práva“
bez jakékoliv oficiální autorizace a legitimizace
zformulovala tzv. Jakartské principy a v ženevském sídle OSN je předložila veřejnosti,
prosazuje je jménem OSN
= „nový nástroj pro aktivist(k)y“ - Průvodce Jakartskými principy pro aktivisty
29 „principů“ jako návod ke globálnímu prosazení genderové ideologie

Jakartské principy - YP
Podle nadace Hirschfeld-Eddy-Stiftung (prosexualizační) se některé státy zasazují za Jakartské principy
mimořádným způsobem: Argentina, Brazílie, Dánsko, Holandsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko,
Česká republika, Uruguay.

Každý z 29 „principů“ (ve skutečnosti požadavků) je uveden stejným nadpisem:
„STÁTY MUSÍ přijmout všechna potřebná legislativní, administrativní a jiná opatření, aby...“
„Jakartské principy jsou živým dokumentem... Tak jako jsou mezinárodní lidská práva živým, vyvíjejícím se
nástrojem, tak jsou i Jakartské principy živým dokumentem. Působnost principů se bude rozšiřovat...“
Mezinárodní smlouvy o LP, jejichž znění reprezentanti čl. států pečlivě vyjednali, tedy už nejsou závazné!

Lidská práva nástrojem na globální prosazení YP všemi státy
Definice „sexuální orientace“ a „genderové identity“ ukazují, že autoři YP oprošťují sexualitu
od jejích dvou hlavních cílů, a to závazného vztahu muže a ženy v manželství a reprodukce.
Podle definice „sexuální orientace“ a „sexuální identity“ je to věcí citu a svévolné, zcela
subjektivní vlastní definice příslušné osoby, jaký gender má.
Všechna tvrzení o neměnných rozdílech mezi mužem a ženou vyplývají z „předsudků a
stereotypních představ o mužských a ženských rolích“ (citát z preambule).
Podle YP neurčují identitu člověka jeho biologické pohlavní znaky, ale jeho svévolně zvolená
„sexuální orientace“ a „genderová identita“, neexistují jen dvě pohlaví, ale je jich tolik, kolik
je „sexuálních orientací“ (LGBTI…).

Jakartské principy - YP
„Právo na založení rodiny“ je požadováno pro každého člověka „nezávisle na jeho sexuální
orientaci nebo genderové identitě“ (P24). Tvrdí se: „Existují nejrůznější formy rodin. Žádná
rodina nesmí být na základě sexuální orientace nebo sexuální identity některého z jejích
členů diskriminována.“
Ruší se všechna kritéria pro rodinu = manželství muže a ženy a děti.
Nyní má mít jakékoliv libovolné spojení lidí jakéhokoliv libovolného – měnitelného – pohlaví platnost rodiny,
státem uznávané, chráněné a pobírající sociální dávky. Zúčastnění mají mít status „blízkých příbuzných“.
Právo dítěte na jeho biologické rodiče se převrací v právo dospělých s „flexibilní“ sexuální orientací a
identitou na dítě, které si mohou opatřit anonymními reprodukčními metodami.
Zakrývací metody
nejde o realizaci stávajících lidských práv pro malé a minimální sexuálně definované menšiny, ale o
privilegování neheterosexuálních menšin na úkor práv většiny na svobodu.

osobováním si falešné autority a legitimity;

používáním nedefinovaných dvojznačných pojmů;

předstíráním shody s existujícím mezinárodním právem.
Metody prosazování

Podkopání národní suverenity – kontrol. orgány a NGO

Subvence přes OSN, EU a státy do LGBTI

Exemplární procesy u soudů

změna smýšlení populace

sociální a právní postihování odporu.

Příklady YP
STÁTY MUSÍ přijmout všechna potřebná legislativní, administrativní a jiná opatření,

aby produkty a organizace státem kontrolovaných médií byly v otázkách sexuální
orientace a genderové identity pluralistické a nediskriminační,

aby učební metody, učební plány a materiály vhodně podporovaly pochopení a respekt
... pro odlišné sexuální orientace a genderové identity, přičemž do nich budou zahrnuty
zvláštní potřeby žákyň a žáků, příp. studujících, jakož i jejich rodičů a rodinných
příslušníků, které s tím souvisejí,

aby sexuální orientace nebo genderové identity nebyly v rámci lékařských nebo
psychologických vyšetření či konzultací považovány ani explicitně, ani implicitně za
onemocnění, která by se měla léčit, vyléčit nebo potlačit.

zajistit, aby... ti, co jsou odpovědní za toto porušení..., byli podle trestního práva stíháni,
postaveni před soud a přiměřeně potrestáni.
Co je zřejmě hlavním motorem pro kulturní revolucionáře: „Když budeš podnikat aktivity,
které jsou popsány v této příručce, nejenže dokážeš věci změnit, ale také se začleníš do
významného mezinárodního systému ochrany lidských práv, který pracuje pro dobro všech
lidí.“ = kariéra

Evropská unie
Všeobecná deklarace lidských práv OSN z r. 1948
ochraňuje důstojnost člověka, manželství muže a ženy a rodinu.
2000 Listina základních práv Evropské unie - nehovoří o mužích a ženách
Právo na sňatek a právo založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se
řídí výkon těchto práv. - čl. 9
„Sexuální orientace“ zavedena jako kritérium diskriminace - čl. 21
2010 Litevský parlament se usnesl na doplnění zákona o ochraně mladistvých, v němž se staví proti
„požadavku homosexuálních vztahů“ s odůvodněním, že „homosexuální, bisexuální a polygamní vztahy
škodí fyzickému a duševnímu zdraví mladistvých“
Evropské fórum mládeže: výhrůžný dopis prez. EU Barrosovi
Evropský parlament - dvě rezoluce proti demokratickému rozhodnutí parlamentu členského státu
Strategické vedení sporů - Evropský soud, Lucembursko a Evropský soud pro lidská práva, Štrasburk.
Tyto instituce vynášejí rozsudky v oblasti lidských práv  účinek na všechny rozsudky v členských státech
Zřizování stále nových center za xx-miliónové náklady pro ovlivňování všech oblastí politiky
osvědčenými metodami a „senzibilizaci“ postoje občanů EU
Evropský parlament a Rada Evropy - rezoluce a zákony na prosazení nové etiky v oblasti sexuality a rodiny
Každý, kdo hlasuje proti, je homofob, rasista, sexista a obecně je nepřítelem lidských práv.

Genderová revoluce Top Down
Někdejší „dialektický materialismus“ nahrazen genderovou ideologií
Nová totalita: Prof. Dr. M. Bock, kriminolog, univerzita v Mohuči:
„Od tradiční politiky zastupující práva žen se genderový mainstreaming liší tím, že genderový aspekt má
proniknout do všech oblastí politiky… Že si někdo činí nároky, aby tímto způsobem určil jednotný politický
„kurs“ celoplošně celé společnosti, známe z totalitních režimů 20. století. Jedná se o to, aby na kurs
příslušné politiky obnovy byl efektivně nasměrován nejen celý státní aparát, ale i spolky, sdružení a ostatní
společenské organizace. Absolutní vůle podřídit celou sociální realitu jednotnému principu, případně ji tímto
principem nechat proniknout, je důvodem k tomu, abychom takový režim nazvali „totalitním“. Představuje
nejvyšší protiklad liberálního pojetí státu...“  disciplinární a trestně-právní postih
Justice se přizpůsobuje genderu
Prosazování genderové ideologie ve škole i školce
Gender-mainstreaming a politické strany

Školou nucená výchova k respektu k homosexuálním způsobům života

Patologizace odmítavých postojů k homosexuálním způsobům života (»Homofobie«)

Zrovnoprávnění homosexuálních partnerských svazků s manželstvím

Právo homosexuálních partnerských svazků na děti

Změna ústavy: Rovnocennost všech sexuálních orientací  ústavní normou

Strategie a taktika



Centrum pro reprodukční práva (vlivná lobby v OSN a EU): Strategický dokument
Je třeba vzbudit dojem, jako by existoval všeobecný konsenzus, „takže vlády přijmou navrhovanou
politiku, protože si myslí, že to udělat musí“ (tedy že musí legalizovat „manželství homosexuálů“ a
interrupci).

Politické znásilňování jazyka
René Descartes:
„Jsem sice jiného názoru než vy, ale dal bych svůj život za to, abyste mohl svůj názor svobodně vyslovit.“



Tolerance znamená něco snášet, i když mám jiný názor. Není nutno se vším souhlasit a přestat
rozlišovat mezi dobrem a zlem.  dnes zbraní relativismu.
Spravedlnost: Feministky a aktivistky LGBTI – chtějí genderovou spravedlnost – kvóty
ženy do dozorčích rad, muži k přebalovacímu stolu, děti do jeslí
Diskriminace: Rozlišování dobra a zla není diskriminací žádné osoby.
Vymýcení „sexistických stereotypů“  eliminovat matka / otec  rodič 1 / rodič 2
1980 Směrnice pro nesexistický jazykový úzus (německy mluvící země) eliminovat generické maskulinum

Homosexuální hnutí
„Osoby LGBTI dnes žijí tak svobodně, jak tomu v historii Německa dříve nikdy nebylo.“
(Národní akční plán proti homofobii) - a přesto to nestačí
1973 Americká psychiatrická asociace vyškrtla homosexualitu ze seznamu psychických poruch
1990 Světová zdravotnická organizace (WHO) se přidala
Manželství a rodina – příspěvek k veřejnému blahu – reprodukce, lidský kapitál – ochrana státem
2006 Zákon o rovném zacházení – zákaz „znevýhodňování z důvodů rasy, etnického původu, pohlaví,
náboženství či světonázoru, věku či sexuální identity“
Adopce – nestačí adopce dítěte partnera, ale i adopce „cizích“ dětí – šikana adopčních agentur (V. Británie)

Sexuální výchova ve školách i školkách v SRN
1969 - 1974 zavedení sexuální výchovy do škol  žaloba u ústavního soudu
obcházena rodičovská práva zakotvená v ústavě
1977 ústavní soud prohlásil státní sexuální výchovu za legální
„Individuální sexuální výchova patří v první řadě k přirozenému právu rodičů na výchovu ve smyslu čl. 6 odst.
2 ústavy; stát je však na základě svého pověření k výchově a vzdělávání (čl. 7 odst. 1 ústavy) oprávněn
realizovat ve školách sexuální výchovu.“
1977, 1986, 1992: občanské protesty – zamítnuty
„Povinná školní docházka a další povinnosti z ní vyplývající omezují přípustným způsobem právo rodičů
rozhodovat o vzdělávání svého dítěte zaručené v čl. 6 odst. 2, věta 1 Základního zákona (ústavy).“
2009 – kauza Salzkotten – Rodiče z baptistických rodin potrestáni vězením několik měsíců,
odebráním dětí do DD, pokutami

Obsah a metody SV – pod maskou prevence sexuálního zneužívání
…Děti také napodobují pohlavní styk. Velice se zajímají o pohlavní orgány své i druhých dětí. Dotýkají se
vaginy, penisu, análního otvoru a pak si očichávají prsty. V chráněných prostorech je možné i v klidu
zodpovídat jejich otázky. Ve všech skupinách mohou děti najít také knihy na téma sexualita, puzzle s
obrázky lidského těla, panenky obou pohlaví, lékařský kufřík a také akční kufřík s názvem „Objevovat,
pozorovat, cítit!“ od BZgA.
Vážné varování pro rodiče a vychovatele: Pokud pro děti nezařídí volné prostory, kde by se mohly
věnovat sexuálním činnostem, „ztíží se jim přístup k jejich vlastní smyslnosti a uspokojivému
prožívání sexuality v dospělosti“. Referentka E. Schmidtová, Institut pro prevenci sexuálního zneužívání,
Sdružení pro ochranu dětí

Standardy pro sexuální výchovu v Evropě (WHO, 2010)
Dítě mladší čtyř let má právo být zvědavé a zkoumat nahotu.
 Od čtyř let se dítě seznamuje se stejnopohlavními vztahy. Podrobně poznává různé
úpadkové formy rodiny.
 Ve věku 6–9 let je poučeno o sexu v médiích a o sexuálních právech dětí, dále bude
nabádáno k masturbaci.
 Ve věku 9–12 let získává své první(?) sexuální zkušenosti, je poučeno o metodách
antikoncepce, o rozkoši, masturbaci a orgasmu, o rozdílu mezi genderovou identitou a
biologickým pohlavím, o sexuálně přenosných nemocech a o platných národních zákonech
týkajících se sexuálních práv mládeže.
 Ve věku 12–15 let se dítě připravuje na svůj první sexuální styk, dostane další poučení o
rozkoši, masturbaci a orgasmu a o „právu na interrupci“.
V příloze seznam organizací, center, nadací v Evropě a USA, působících na poli „SV“ dětí a
mládeže.


Který otec či matka by byli schopni se ubránit tlaku takových mezinárodních autorit?
Když vyvolávají dojem, jako by byly založeny na hodnotově neutrální vědě, pak to
přece musí sloužit blahu obyvatelstva světa – nebo snad ne?

Komu prospívá sexualizace dětí a mládeže a „výchova k rozmanitosti“?








Těm, kdo mají zájem na ničení rodinných vztahů, čímž vzroste počet lidí vykořeněných a tím
snadno manipulovatelných pro dosažení globálních strategických cílů.
Těm, kdo mají zájem na globálním snížení růstu populace, aniž by se něco měnilo na
globálním rozdělení bohatství.
Těm, kdo mají zájem na tom, aby Evropa upadla do „demografického zimního spánku“.
Těm, kdo mají zájem na eliminaci náboženství, zejména křesťanství.
Těm, kdo trpí „normativním charakterem heterosexuality“ a snaží se jeho likvidací dosáhnout
vlastního sociálního uznání.

Metody manipulativní sexualizace dětí a mládeže













Vystupování vůči světu dospělých z pozice „vědeckých expertů“;
Vůči mládeži v roli kompetentního a chápavého přítele a obhájce proti nechápavým přísným rodičům;
Přizpůsobení řeči a grafiky mládežnickému žargonu; Peer-education: školení lektorů – vrstevníků
Prezentace permisivní, uvolněné sexuální morálky jako mainstreamu;
Vytváření tlaku na to, aby se jednotlivec přizpůsoboval týmu;
Záměrným opomíjením témat rodiny a manželství oslabovat jejich pozici;
Úpadkové formy rodiny –„patchworkové“ a „duhové“ r. – jako rovnocenné ekvivalenty klasické rodiny;
Prolomení přirozeného pocitu studu u dětí manipulací s plastovými penisy, kondomy a plyšovými vaginami;
Podrobné popisy sexuálních aktivit slovem, obrazem i filmem;
Vynucená verbalizace sexuálních činností v třídním kolektivu;
Sexuálně orientované simulační hry, úkoly a tělesná cvičení;
Propojení mezi sex.pudy mládeže a kult.-revol. cíli dospělých sex. pedagogů soustavnou stimulací sex. pudů
dětí a mládeže.

Existuje však odpor, úspěšný
USA – Obama – reforma zdravotnictví – zdarma AK, „tabletka po“ a sterilizace
Kazatel Rick Warren: „Radši půjdu do vězení, než abych měl poslechnout příkaz
vlády, který se příčí tomu, co káže Bůh (Sk 5, 29). A co vy?“
 Španělsko – po Zapaterovi - 2012 zrušena „občanská výchova“.
 Maďarsko – 2012 nová ústava
 Francie – 2014 socialistická vláda upustila od plánů novelizovat v letošním roce
zákon o rodině. Pioritou se místo toho stal boj s téměř rekordní nezaměstnaností a
snaha prosadit daňové zvýhodnění, aby podniky znovu začaly nabírat
zaměstnance.
 Biskupské konference
- pastýřské listy s varováním před
Slovenska, Polska a Portugalska
genderismem ničícím společnost.








Biskup Huonder ve Švýcarsku: PL „Gender – hluboká nepravdivost této teorie“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 2. 2014 Evropský parlament hlasoval o zprávě Lunacekové a přijal ji jasnou
většinou 394 hlasů proti 176, 72 se zdrželo hlasování.
z ČR proti pouze Jan Březina, Zuzana Roithová a Ivo Strejček

Děkuji za pozornost

