STRATEGIA DESTABILIZACJI PŁCI I RODZINY
realizowana przez prof. Małgorzatę Fuszarę (minister w rządach D. Tuska i E. Kopacz)
oraz związane z nią środowisko wykładowców gender i queer studies

Forsowane zmiany prawne niszczące rodzinę
Sejm RP rozstrzygnie niebawem czy przyjmie „Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej”. Wielu polityków popiera przyjęcie tej Konwencji (znacząca część PO, SLD, Ruch Palikota).
Zdecydowanym zwolennikiem przyjęcia Konwencji jest m.in. minister M. Fuszara. Konwencja ta zawiera m.in. takie przepisy:
„Art. 12. 1. Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących
zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na
idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”.
„Art. 14: „Strony podejmują działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich
poziomach edukacji materiałów szkoleniowych (…) dotyczących (…) niestereotypowych ról przypisanych płciom”.

Akcent na „niestereotypowe role przypisane płciom”
Co to są „niestereotypowe role przypisane płciom”? Konwencja tego w żaden sposób nie precyzuje. Oznacza to, że nie można
wykluczyć wprowadzenia na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych o takich „niestereotypowych rolach” jak:
KAZIRODZTWO:

-

„Jeśli udaje się powiązać harmonijnie miłość macierzyńską albo bratersko-siostrzaną z miłością erotyczną, to osiąga
się nową, wyższą jakość miłości i związku” (Prof. Jan Hartman)
„Czy w dzisiejszych czasach rzeczywiście taki jest sens utrzymywania zakazu małżeństwa między rodzeństwem?”
(Minister Małgorzata Fuszara, http://gosc.pl/doc/2185386.Kazirodztwo-Pani-minister-juz-o-tym-mowila)

HOMOSEKSUALIZM:

-

„lepsze relacje w związkach jednopłciowych to efekt tego, że nie działają w nich stereotypy społecznych ról płci”
(„Gazeta Wyborcza” http://wyborcza.pl/1,91446,16731726,_Gazeta_Wyborcza___Szczesliwe_zwiazki_homo.html)

TRANSSEKSUALIZM:

-

Conchita Wurst (Tom Neuwirth) wygrała (wygrał – ?) konkurs Eurowizji w roku 2014; Conchita Wurst to biologiczny
mężczyzna, który zachowuje się jak kobieta.

Strategia „dekonstrukcji i destabilizacji płci” i „destrukcji” systemu społecznego
Forsowane zmiany prawne m.in. we wspomnianej Konwencji to element szerszej, całościowej strategii dekonstrukcji
i destabilizacji płci. Oto kilka cytatów z pracy zbiorowej „QUEER STUDIES. PODRĘCZNIK KURSU” pod redakcją:
J. Kochanowskiego, M. Abramowicz, R. Biedronia. Praca została wydana w 2010 przez KAMPANIĘ PRZECIW HOMOFOBII.
Tekst jest dostępny http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf Autorzy cytowanych tekstów to wykładowcy
gender / queer studies. Do tego środowiska należy także minister M. Fuszara..
„Polityka wiążąca się z wiedzą wypracowywaną w ramach queer studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego:
dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach
systemu stratyfikacji społecznej, z jego wykluczeniami i jego przemocą. Jest to cel dalekosiężny i o wiele bardziej
doniosły niż doraźne sukcesy taktyczne, ale tylko on prowadzić może do uwolnienia naszych ciał i pragnień z opresji
normatywnej, co jest zasadniczym przedmiotem zabiegów polityki queer”.
Dr hab. Jacek Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, w: Queer studies …, s. 9

„Teoria queer dąży do transformacji teorii homoseksualnej w ogólną teorię społeczną, punkt widzenia, który umożliwi
analizę procesów społecznych”.
Dr hab. Jacek Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, w: Queer studies ..., s. 23

„Nie istnieje nic takiego, jak stabilna płeć czy stabilna seksualność: są to tylko normatywne kategorie przemocy …”
Dr hab. Jacek Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, w: Queer studies ..., s. 24

„Teoria queer oznacza zatem kres złudzenia stabilnych i jednoznacznych kategorii normatywnych, w tym kategorii
płci i seksualności, oraz krytykę opartych na tym złudzeniu narracji politycznych i teoretycznych”.
Dr hab. Jacek Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, w: Queer studies ..., s. 24

„Chodzi nam o współtworzenie wiedzy/oporu, która może być następnie przekładana na indywidualne i wspólne strategie
politycznego sprzeciwu wobec przemocy powiązanej z wymuszaniem obowiązkowej heteroseksualności oraz
poprawnego odgrywania płci”.
Dr hab. Jacek Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, w: Queer studies ..., s. 25

„ … teoria queer postuluje odrzucenie chronionych normatywnie, kulturowych wzorów zachowań seksualnych i ról
płciowych. (…) w kulturze i życiu społecznym powinno się odrzucić przypisywanie jednostkom trwałych ról i
tożsamości, raz na zawsze definiujących osobę co do jej orientacji seksualnej. Świat szczęśliwy społecznie ma być
światem, w którym i kobiety, i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób co do swych seksualnych
preferencji”.
Prof. Ireneusz Krzemiński, Społeczna historia homoseksualności. Ruch wyzwolenia , w: Queer studies …, s. 50

„ … Warner domaga się rezygnacji z żądań wprowadzenia ślubów osób tej samej płci ponieważ małżeństwo zawsze dzieli
na ludzi na tych, którzy pozostają w związkach usankcjonowanych, a przez to lepszych, i tych gorszych, pozbawionych
społecznego uznania. Rozwiązaniem nie jest więc wprowadzenie małżeństw dla lesbijek i gejów, ale całkowita
likwidacja instytucji małżeństwa, także dla par heteroseksualnych. Oczywiście nie wiadomo, jak dziś można by ten
projekt zrealizować, ale tymczasem ruch na rzecz praw mniejszości seksualnych nie powinien asymilować się do
przyjętych wzorców społecznych kosztem członków tejże mniejszości, których taka asymilacja nie obejmie albo wręcz nie
interesuje”.
Dr hab. Tomasz Basiuk, Coming out po polsku, w: Queer studies ..., s. 119 - 120

Nowe „wzorce społeczne i kulturowe”
w miejsce wykorzenianych „stereotypowych” tradycji i zwyczajów
Co ma zająć miejsce wykorzenianych „stereotypowych ról przypisanych płciom”? Jakich nowych tradycji i zwyczajów będzie się
nauczało „na wszystkich poziomach edukacji”? Nie można wykluczyć, że miejsce dotychczasowych tradycji i zwyczajów zajmą
takie – „niestereotypowe”:
„Ważnym elementem życia części mężczyzn homoseksualnych były pikiety. Pikieta to miejsce publiczne, w którym
spotykają się mężczyźni, by poznawać innych mężczyzn lub uprawiać z nimi seks. Najczęściej takimi miejscami są
toalety publiczne, parki, kina. Każde większe miasto na świecie ma swoje pikiety. (…) Jak pisze Janusz Boguszewicz
w tekście o pikietach wrocławskich: „pikiety swoimi korzeniami sięgają przełomu wieków XIX i XX. Takie były początki
ruchu pedalskiego: mało estetyczne i brzydko pachnące”. Spacery od jednej do drugiej pikiety nazywane były „szlakami
hańby”. Pikiety były niebezpieczne. Przyciągały bowiem złodziejaszków i szantażystów (…) Na pikietach zdarzały się też
pobicia, a nawet morderstwa. Boguszewicz opisuje pięć pikiet we Wrocławiu, które pamięta z lat 70., „fascynujące swym
tajemniczym odbywającym się tam misterium i odrażające w swoim brudzie i smrodzie”. „W toaletach panował duży
ruch, szalet zapewniał przypadkowość spotkań i (co było niesłychanie istotne) anonimowość kontaktów. (…) prawie
przed każdą lub w każdej publicznej toalecie powstawała homoseksualna pikieta” – kontynuował Boguszewicz”.
Robert Biedroń, Historia homoseksualności w Polsce , w: Queer studies ..., s. 68 - 69

Sposób prezentacji strategii „dekonstrukcji i destabilizacji płci” w mediach
Wielokrotnie cytowany wyżej dr hab. Jacek Kochanowski w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” w 2013 roku tak odniósł się do
opinii, że zwolennicy gender „podważają boski, nienaruszalny podział na płci”:
-

-

„Hierarchowie Kościoła mówią, że podważacie boski, nienaruszalny podział na płci.
To nieporozumienie. Niczego nie podważamy, jedynie opisujemy fakty. Nie negujemy biologicznego aspektu
płci: różnic chromosomalnych, hormonalnych, anatomicznych itp. Badania gender nie negują istnienia podziału na
męskość i kobiecość, lecz opisują tylko jego kulturowy i społeczny kontekst.
Dlaczego więc miesza się gender z transpłciowością czy homoseksualizmem?
Wynika to z braku wiedzy. (…)”
Za: http://wyborcza.pl/1,75478,14979970,Wykladowca_gender_studies__Kosciol_w_Polsce_potrzebuje.html [dostęp 5.08.2014]
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