Wybory Europejskie 2014

Rodzina – TAK!
Gender – NIE!

Deklaracja sprzeciwu
wobec działań edukacyjnych i prawnych
niszczących rodzinę
Jako kandydat w wyborach do Parlamentarnego Europejskiego wyrażam zdecydowany sprzeciw
wobec wszelkich działań edukacyjnych i prawnych niszczących rodzinę.
Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec:
1) propozycji edukacyjnych zawartych w „Standardach edukacji seksualnej w Europie”
firmowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):
-

aby dzieci w grupie wiekowej 0-4 lat informować o „radości i przyjemności dotykania
własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”;

-

aby dzieci w grupie wiekowej 4-6 lat informować o „różnych koncepcjach rodziny”;
pomóc im rozwijać „szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością";

-

aby dzieciom w grupie wiekowej 6 - 9 lat pomóc rozwijać „zrozumienie pojęcia
„akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu osób)”; przekazywać informacje na temat
„praw seksualnych”;

-

aby dzieci w grupie wiekowej 9 - 12 lat informować o „różnicach pomiędzy tożsamością
płciową i płcią biologiczną"; uczyć „skutecznego stosowania prezerwatyw i środków
antykoncepcyjnych w przyszłości”;

-

aby dzieci w grupie wiekowej 12 - 15 lat uczyć „umiejętności negocjowania
i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”; pomóc im
rozwijać „krytyczne podejście do norm kulturowych / religijnych w odniesieniu do
ciąży, rodzicielstwa itp.”;

2) propozycji prawnych zawartych w „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej":
-

aby „promować zmiany wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania
kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych
praktyk opartych (…) na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn” (artykuł 12);

-

aby wprowadzać do „oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach
edukacji (..) materiałów szkoleniowych dotyczących (...)

niestereotypowych ról

przypisanych płciom” (artykuł 14);
3) propozycji zrównania prawnego związków osób homoseksualnych z małżeństwem
mężczyzny i kobiety;
4) propozycji przyznania związkom osób homoseksualnych prawa do adopcji dzieci;
5) propozycji uprzywilejowania prawnego i zdrowotnego w UE osób ze środowisk LGBT
(lesbijek, homoseksualistów, biseksualistów, transseksualistów) zawartego w rezolucji
Parlamentu Europejskiego z dniu 4 luty 2014:
-

by Komisja Europejska „włączała sprawy związanych z prawami podstawowymi
osób LGBTI w główny nurt wszystkich swoich odnośnych prac”;

-

by Komisja Europejska „umieściła obawy zdrowotne osób LGBTI w ramach
odpowiednich szerszych strategicznych polityk zdrowotnych, obejmujących dostęp
do opieki zdrowotnej, równość w kwestiach zdrowotnych oraz globalny głos UE w
kwestiach dotyczących zdrowia”.

Zobowiązuję się do sprzeciwu wobec tego typu propozycji we wszystkich
w Parlamencie Europejskim, w których będę uczestniczyć.
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