CYWILIZACJA ŚMIERCI

WARSZAWA 2013

1

GENDER - CYWILIZACJA ŚMIERCI

GENDER. CYWILIZACJA ŚMIERCI
HISTORIA IDEOLOGII GENDER, JEJ TWÓRCY,
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA IDEOLOGII GENDER
ORAZ PRÓBY JEJ WDRAŻANIA W POLSCE

Kościół powtarza swoje wielkie "tak" dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego
i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą. Zaś "nie" mówi takim filozofiom
jak gender.
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WPROWADZENIE
Słownik PWN terminem ideologia określa całokształt idei i poglądów na świat
i życie społeczne właściwy danej warstwie, grupie społecznej, danemu kierunkowi,
prądowi politycznemu, ekonomicznemu, oraz artystycznemu1.
Ideologia gender, nazwana od angielskiego słowa gender – rodzaj (w odróżnieniu
od słowa sex - płeć) to wielowymiarowe zjawisko kształtowane w kontekście wielu
społeczno-kulturowych wydarzeń XX wieku. Ideologia ta wywodząca się z ruchów
walczących z dyskryminacją kobiet - o równe dla nich prawa wyborcze, o możliwość
nauki, o porownywalną płacę na równorzędnych stanowiskach - na przestrzeni wielu
lat zmieniła zasadniczo swoje oblicze. W propagowanych dzisiaj coraz agresywniej
formach oddziaływania ujawnia się fakt, iż w ideologii tej tkwi istotny błąd
antropologiczny – zaprzeczanie naturze człowieka, jego godności, istocie kobiecości
i męskości, istocie rodziny2.
Ideolodzy gender twierdzą, iż płeć ma charakter kulturowy, stąd też podlega ona
zmianie, albo wielu zmianom w przeciągu całego życia, stąd też nie można już wspierać
związku małżeńskiego, jako związku kobiety i mężczyzny, a rodzina jest już „reliktem
przeszłości”. Ideolodzy twierdzą także, iż młode pokolenia mogą i powinny wzrastać
w różnorodnych „rodzinach”, np. utworzonych przez pary tej samej płci, a każdy
człowiek ma prawa tzw. seksualne, czy reprodukcyjne, które powinny być
zabezpieczane przez międzynarodowe prawa.
Ideologowie gender chcą zdobyć dla swych poglądów szczególnie młode
pokolenie, mamiąc je wizją „dobrostanu” wynikającego z całkowitej, niczym nie
skrępowanej swobody seksualnej, z nieograniczonego dostępu do antykoncepcji, czy
aborcji.
W przedszkolach, w szkołach wdrażane są demoralizujące programy, których
treści szokują i budzą głęboki sprzeciw rodziców. Akcja demoralizacji dzieci i młodzieży
przeprowadzana jest m.in. przez edukatorów seksualnych (Ponton, Jaskółka,
Nawigator), w imię prawa do „rzetelnej, naukowej i jedynie obiektywnej wiedzy”.
W rzeczywistości przekazywane informacje nie mają nic wspólnego z wiedzą, nic
wspólnego z nauką. Są podawaniem kłamliwych, wynikających z ideologii gender
informacji dotyczących ludzkiej seksualności, w sposób ośmieszający „zacofanie”
dotychczas uznawanych wartości, które przecież stanowią najważniejszy fundament
budowania zdrowej rodziny. Działalność grup związanych z ideologią gender prowadzi

Słownik Wyrazów Obcych, E. Sobol (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 s. 457.
Benedykt XVI, Ten kto broni Boga, broni człowieka, „L’ Osservatore Romano” – wydanie polskie 2013,
s. 29-30.
1
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do głębokiej demoralizacji dzieci i młodzieży, do traumatycznych przeżyć, do
podważania autorytetu rodziców, nauczycieli, wychowawców, a szczególnie katechetów.
W ramach promowania ideologii gender toczona jest zażarta walka przeciwko
działającej od lat w Polsce edukacji seksualnej typu A3, promującej czystość, wierność,
miłość, małżeństwo, rodzinę. I mimo, że ideolodzy gender mają świadomość, jak
tragiczne owoce przyniosła na Zachodzie Europy permisywna edukacja seksualna typu
B, bez norm moralnych, bez wartości (ile ciąż, ile aborcji wśród nastolatek, mimo tak
rozbudowanego i promowanego systemu wdrażania antykoncepcji!), to jednak na siłę
usiłują zmienić edukację seksualną typu A na edukację permisywną typu B. Zamiana ta
byłaby niezwykle pomocna w realizacji ich celów.
Coraz głębsze wchodzenie do Polski ideologii gender jest możliwe dlatego, iż
większość naszego społeczeństwa o ideologii gender nie słyszała, a jeśli nawet ktoś
zetknął się z tym terminem, to najczęściej nie zna podstawowych założeń oraz zasad
działania wyrastającego z niej ruchu. Natomiast tym, którzy znają idee gender, wydają
się one tak absurdalne, iż są przekonani, że Polsce zupełnie nie grozi ich przyjęcie, stąd
też nie uświadamiają sobie grozy i powagi sytuacji, w jakiej jednak Polska aktualnie się
znalazła.
Coraz częściej stawiane jest pytanie – kto za tym stoi?, a więc pojawia się pytanie
o odpowiedzialnych za wszczepianie w ludzką świadomość zgubnej ideologii.
Zaprezentowane w tym opracowaniu organizacje i stowarzyszenia z pewnością nie są
jedyne w promowaniu ideologii gender, a być może kiedyś okaże się, że nie one były
najważniejsze w tej szeroko zakrojonej akcji. Ważne jest jednak byśmy je znali, podobnie
jak podstawowe założenia ideologii gender, formy oddziaływania, także w Polsce.
Opracowanie Gender. Cywilizacja śmierci ma na celu uświadomienie wszystkim
ludziom dobrej woli istnienia zagrożenia płynącego z wdrażania tej ideologii, a także
przybliżenie historii ruchu wyrastającego na bazie ideologii gender, postaci, których
działalność przyczyniła się do jej rozwoju na świecie, jak również - a może przede
wszystkim – uczulenie rodziców, wychowawców, nauczycieli na zagrożenia dla
prawidłowego rozwoju dzieci, płynące z przedstawionej tu ideologii gender.

W świecie znane są trzy rodzaje edukacji seksualnej. Dzielą się one na typy A, B i C. Zostały
wprowadzone przez Amerykańską Akademię Pediatrii. Typ A, stosowany w Polsce w ramach przedmiotu
wychowanie do życia w rodzinie, to wychowanie do abstynencji seksualnej nastolatków, czystości
przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej. Typ B to biologiczna edukacja seksualna, pozbawiona wartości
etycznych, której wprowadzenia domagają się środowiska liberalne w Polsce. Typ C zawiera oba
powyższe typy edukacji. Wyniki ostatnich badań pokazują, że abstynencka edukacja seksualna przynosi
najwięcej pozytywnych efektów.
3
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Ideologia gender
„Kobiety nie powinny mieć możliwości wyboru pozostania w domu i wychowywania
dzieci, ponieważ gdyby taka możliwość naprawdę istniała, zbyt wiele kobiet
skorzystałoby z niej”.
Simone de Beauvoir

I. KRÓTKA HISTORIA POSTANIA IDEOLOGII GENDER
1. Rozwój ruchów emancypacyjnych i feministycznych kobiet
w XIX i XX wieku
Pierwsza fala feminizmu w XIX w. eksponowała słuszne postulaty kobiet
domagających się zrównania w prawach i dostępie do życia publicznego na równi
z mężczyznami. Chodziło tutaj głównie o prawa wyborcze, swobodny dostęp do
edukacji, możliwości kształcenia się kobiet na wyższych uczelniach4.
Rewolucja feministyczna, która zaczęła się w XIX wieku, miała racjonalne
podstawy ekonomiczne. Dotyczyły one zmiany trybu życia, przejścia z systemu
feudalnego do systemu kapitalistycznego, czy też z feudalizmu do demokracji, co
wymagało większego uczestnictwa kobiet5.
Niestety, rewolucja feministyczna rozwinęła się bez porównania dalej i w innym
kierunku, niż zakładały to postulaty społeczne.
>>W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać
antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za
pierwszorzędny ucisk - ucisk kobiety przez mężczyznę”. Marksistowską ideologię walki
klas przełożono na obszar relacji między mężczyzną i kobietą. Mężczyzn utożsamiono
z kapitalistami uciskającymi proletariat czyli kobiety. Słowa Margaret Sanger: „Kobieta
jest upośledzona przez to, że jest żoną i matką. Trzeba uwolnić kobietę od tego haraczu, od
tej pańszczyzny, jaką jest ciąża, rodzenie dzieci, zajmowanie się dziećmi” przyjęto jako
wykładnię radykalnego feminizmu<<6.
Od lat 60. XX wieku nowe ruchy feministyczne postulowały zniesienie ról
przypisywanych danej płci, w tym roli żony i matki (tzw. druga fala). Za szczególne
sektory swojej aktywności ideowej feministki przyjęły dziedzinę polityki i nauki.

G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności. Kraków 2013, Wydawnictwo
HOMO DEI.
5 Ks. Abp H. Hoser, wykład na UKSW, 16 maja 2012.
6 Za: „Gender”– nowa, niebezpieczna ideologia. Z Dale O’Leary – amerykańską specjalistką od ideologii
„gender” – rozmawia Włodzimierz Rędzioch.
4
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>>W

latach 70. Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic of Sex
(Dialektyka płci), opublikowanej w 1970 r., modyfikując ideę walki klas, wzywa do
„rewolucji klas płciowych” (sex-class revolution): „Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa
podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza,
że celem rewolucji feministycznej jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było
celem ruchu feministycznego, lecz wyeliminowanie różnicy między płciami; różnice
płciowe nie będą już więcej miały żadnego znaczenia”<<7.
>>Według Firestone istotą ucisku kobiet jest macierzyństwo i wychowywanie
dzieci. Ci, którzy popierają to stanowisko, uważają, że aborcja na żądanie, antykoncepcja,
całkowita wolność seksualna, zatrudnienie kobiet i przetrzymywanie dzieci we
wspomaganych przez państwo żłobkach są warunkami koniecznymi do wyzwolenia
kobiet. Nancy Chodorow w książce The Reproduction of Mothering twierdzi, że dopóki
kobiety będą pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć, postrzegając
ludzkość podzieloną na dwie różne i - według niej - nierówne klasy. Jest to przyczyną
tolerowania ucisku „klasowego”<<8.
2. Rewolucja seksualna 1968 roku
Rewolucja seksualna zintegrowała cele indywidualistyczne, jak np. „wolna
miłość”, kult przyjemności seksualnej, etc., z celami geopolitycznymi. W ramach
propagowania antykoncepcji i aborcji, działacze rewolucyjni najpierw odwołali się do
argumentu demograficznego (przeludnienie zagraża dobrobytowi i przetrwaniu rodzaju
ludzkiego), potem do argumentu związanego z ochroną środowiska (łączyć
„przeludnienie” z degradacją środowiska naturalnego), a w końcu do argumentu
bezpieczeństwa (AIDS, tak zwaną „niebezpieczną” aborcję i ubóstwo przedstawia się
jako zagrożenia bezpieczeństwa).
3. Rewolucja kulturowa
Trzecim etapem radykalnych zmian jest rewolucja kulturowa. Zarówno
feminizm, jak i seksualność, kształtują kulturę człowieka. Stąd rewolucja kulturowa jest
szczególnym wyrazem tej stopniowej, potrójnej przemiany świata w kierunku
przyjmowania ideologii genderowej9.
>>Problem, przed jakim stanęli ludzie promujący rewolucję przeciwko rodzinie,
polegał na tym, aby wyeliminować „klasy płciowe” (sex classes), które uwarunkowane są
biologicznymi różnicami między kobietą i mężczyzną. Rozwiązaniem tego dylematu
stały się tezy dr. Johna Moneya z Hopkins University w Baltimore (USA). Do lat 50. słowo
Za: tamże.
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200549&nr=11
8 Tamże.
9 Ks. Abp H. Hoser, wykład na UKSW, 16 maja 2012.
7
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„gender” było terminem gramatycznym i wskazywało, czy wyraz jest rodzaju męskiego,
żeńskiego, czy nijakiego. Dr Money zaczął go używać w nowym kontekście,
wprowadzając termin gender identity, by określić, czy dana osoba „czuje się mężczyzną,
czy kobietą”. Money uważał, że tożsamość płciowa gender identity zależy od tego, jak
dziecko było wychowywane. Uważał on, że czasami poczucie płci różni się od płci
biologicznej<<10.
>>Kate Millet w swej książce z 1969 r. pt. Sexual Politics (Polityka seksualna)
pisała: „... nie ma różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna
jest więc czymś wyuczonym po narodzeniu”<<11.
Z początkiem lat 90. XX wieku powstały idee głoszące potrzebę zapewnienia
kobietom możliwości swobodnej ekspresji ich własnej kobiecości, wedle tego, jak same
ją rozumieją i chcą wyrażać.
>>Alison Jagger w książce używanej na kursach dla kobiet ukazuje, jaki powinien
być pożądany rezultat rewolucji klas płciowych: „Zniesienie rodziny biologicznej
wyeliminuje także potrzebę opresji seksualnej. Męski i żeński homoseksualizm oraz
pozamałżeńskie stosunki płciowe nie będą już postrzegane w optyce liberalnej jako opcje
alternatywne. Sama „instytucja” współżycia płciowego, gdzie kobieta i mężczyzna
odgrywają określone role, zniknie. Ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do swej
naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej seksualności<<12.
Gabriele Kuby w swym dziele „Globalna rewolucja seksualna” stwierdza, że
sięgająca rewolucji francuskiej walka kulturowa o stworzenie nowego, autonomicznego,
podatnego na manipulację i w pełni kontrolowanego człowieka miała rozmaitych
promotorów, co prowadziło ich do łączenia się w potężne koalicje interesów.
Wśród tych koalicji poprzedzających dzisiejszą ideologię genderową wymienia:
 Maltuzjanizm, który chce ograniczyć liczbę ludności świata, ponieważ
rzekomo rośnie ona szybciej niż produkcja środków żywności.
 Ruch eugeniczny, który chce polepszyć jakość ludzkości kosztem jej liczby.




Inteligentne i elokwentne jednostki propagujące filozoficzne, polityczne
i psychologiczne idee i metody zmierzające do zmiany rzeczywistości
społecznej.
Interesy władzy bogatych i wpływowych Amerykanów, tzw. WASP (biały,
pochodzenia anglosaskiego, protestant), którzy zauważyli niebezpieczeństwo
„zróżnicowanej płodności”, tzn. niski przyrost naturalny w wyższych klasach
społecznych i wysoki - w niższych, zwłaszcza wśród Murzynów i biednych

„Gender”– nowa, niebezpieczna ideologia. Z Dale O’Leary – amerykańską specjalistką od ideologii „gender”
– rozmawia Włodzimierz Rędzioch.
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200549&nr=11
11 Tamże.
12 Tamże.
10
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krajów Trzeciego Świata (przyniesie to bogatym i możnym tego świata
wcześniej czy później utratę władzy politycznej i ekonomicznej)13.
Komunistyczni rewolucjoniści, którzy chcieli i chcą zniszczyć rodzinę i religię,
a państwo przekształcić w utopijne społeczeństwo bezklasowe.
Ruch feministyczny, który chce „wyzwolić kobiety z niewolnictwa małżeństwa
i macierzyństwa”.
Ruch homoseksualny, który chce usunąć „obowiązkowy heteroseksualizm”14.

Strach przed bombą demograficzną podsycany był od XIX w, poczynając od
Thomasa Roberta Malthusa. Stawiano tutaj tezę, że ludzkości nie będzie w stanie się
wyżywić, że skurczą się zasoby surowców, takich jak np. gaz czy ropa. Potrzeba zatem
ograniczyć liczbę ludności. W wyniku tego nastąpiła wielka promocja aborcji oraz
antykoncepcji. Bogate fundacje, typu Rockefellera zaczęły wykładać miliardy na
ograniczenie liczby ludności. W rezultacie doprowadzono do dramatycznego spadku
płodności i przyrostu naturalnego. Tzw. malthuzjańska teza okazała się mitem15.
Twórcy ideologii gender
Na rozwój ideologii gender wpłynęło wielu naukowców, badaczy, lekarzy,
psychiatrów.
Obok ideologii Marksa i Engelsa, która odegrała tutaj ogromną rolę, obok
najważniejszych podwalin gender wywodzących się z teorii Zygmunta Freuda,
wymienia się także działalność innych osób, które odegrały w tym zakresie znaczącą
rolę. Należą do nich m.in.:
Magnus Hirschfeld (1868-1935) – niemiecki lekarz, prekursor seksuologii, założyciel Instytutu
Seksuologicznego w Berlinie. Jeden z pierwszych liderów ruchu na rzecz równouprawnienia
homoseksualistów. Hirschfeld był współzałożycielem w 1897 pierwszej niemieckiej
organizacji WhK
(Wissenschaftlich-humanitäres Komitee) zrzeszającej osoby homoseksualne16. Wymieniany jest obok Brytyjczyka Havelocka Ellisa i Amerykanina Alfreda
Kinseya jako prekursor badań nad seksualnością. Głównym polem badań Hirschfelda był
homoseksualizm. Był autorem pięciotomowego traktatu o seksuologii, jak również ok. 150
innych prac z tej dziedziny. Był też twórcą teorii metatropizmu, według której płeć jest czymś
Gabriele Kuby widzi tutaj wyjaśnienie, dlaczego elita bogatych krajów wspiera ruchy feministyczne
i homoseksualne i dlaczego finansuje aborcje na całym świecie, G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna,
dz. cyt., s. 32.
14 Tamże, s. 30.
15 M. A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania.
Warszawa 2010, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, s. 21.
16 Do czasu prowadzenia Instytutu Seksuologicznego w Berlinie organizacja ta mieściła się w Instytucie.
Instytut Seksuologiczny i WhK zapoczątkowały kampanię na rzecz zniesienia Paragrafu 175 wnioskując,
że jedyne akty homoseksualne podlegające penalizacji winny być aktami seksualnej przemocy: gwałtu lub
z osobami niezdolnymi do wyrażenia na taki akt zgody (dzieci, osoby niepełnosprawne mentalnie).
W 1929 komitet Reichstagu przegłosował odpowiedni projekt zmiany legislacyjnej. Do głosowania nie
doszło skutkiem zmian politycznych w Republice Weimarskiej i objęcia władzy przez NSDAP.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld
13
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chwiejnym, ulegającym zmianie. Odkrył także wpływ hormonów na osobowość seksualną
człowieka.
Wilhelm Reich (1897-1957)17 - już w czasie studiów medycznych wraz z kolegami postanowił
założyć nieoficjalne studium seksuologiczne, niezadowolony z tego, że wykładowcy
zaniedbują dziedzinę seksuologii. Studia medyczne utwierdziły go w przekonaniu, że
seksualność jest "ośrodkiem, wokół którego obraca się całe życie społeczne i wewnętrzne życie
jednostki". Dobrze rozumiał, że erotyzacja jest idealnym narzędziem do zniszczenia relacji do
Boga, Kościoła, tradycji, państwa, rodziców, ojca i nauczycieli, do zburzenia dotychczasowej
struktury i ładu społecznego. Zaspokajaj swoje żądze seksualne, a stworzysz raj na ziemi
twierdził Reich18.
Margaret Sanger (1879–1966) widziała w macierzyństwie „niewolnictwo reprodukcji”,
z którego pragnęła uwalniać kobiety19. Twierdziła, że kobieta jest właścicielką swojego ciała
i swojej płciowości i może nimi zarządzać tak, jak jej się to podoba i jak sama zadecyduje.
Zanegowała obiektywny porządek dotyczący prokreacji i macierzyństwa. Swoje idee czerpała
z natchnienia marksistowskich koncepcji ucisku i wyzwolenia, była promotorką
antykoncepcji, kontroli urodzin i „wolnej miłości”. Opowiadała się za sterylizacją i przymusową aborcją ze względu na rasy oraz ludzi chorych psychicznie i genetycznie, a także
pochwalała tezy nazistowskiego programu eugenicznego. W 1942 r. założyła Amerykańską
Ligę Kontroli Urodzeń (ABCL), która dwadzieścia lat później zmieniła nazwę na International
Planned Parenthood Federation, (IPPF), czyli Międzynarodowa Federacja Planowanego
Rodzicielstwa20. Sanger zainicjowała I Światowy Kongres Kontroli Urodzeń w Genewie,
rozpoczęła masowy ruch tzw. wolnego seksu, finansowała badania prowadzące do
stworzenie pigułki antykoncepcyjnej21. Walczyła o zmianę prawodawstwa, aż w końcu w

W wieku czternastu lat Reich zastał swoją matkę w łóżku ze swoim nauczycielem. Kiedy doniósł o tym
ojcu, jego matka popełniła samobójstwo. Trzy lata później był już sierotą, G. Kuby, Globalna rewolucja
seksualna, dz. cyt., s. 39-40.
18 Tamże.
19 Margaret Sanger była przekonana, iz "nizsze rasy" są "ludzkimi smieciami" i "zagrozeniem cywilizacji".
Wierzyła, ze "regeneracja społeczna" jest mozliwa tylko pod warunkiem, iz rozgromi się "złowrozbne siły
hord nieodpowiedzialnosci i imbecylizmu". Uwazała działalnosc charytatywną i dobroczynną
za "symptom złosliwej choroby społecznej", gdyz zachęca do rozmnazania się osob "uposledzonych,
przestępczych i zaleznych". Nawoływała do skonczenia z "panowaniem chrzescijanskiej łaskawosci" przez
wyeliminowanie osob potrzebujących wsparcia segregację i sterylizację "ludzkich chwastow". Jej
największym marze niem było stworzenie rasy "czystej krwi". Margaret Sanger zarowno przez
przeciwnikow, jak i zwolennikow opisywana jest jako osoba o nie zwykłej charyzmie, subtelnej, niewinnej
urodzie i dogłębnym zaangazowaniu w głoszone idee. Jej wystąpienia były pełne pasji i absolutnej,
niezmąconej wiary w niepodwazalną słusznosc swych racji. Połączenie tych cech z dodaniem szlachetnej
retoryki: "dla dobra kobiet", "dla wyzwolenia kobiet", "dla wolnosci wyboru" zyskiwały jej wielu
wielbicieli.
http://www.bognabialecka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112:margaret-sangeranio-mierci&catid=2:homo-sapiens&Itemid=7
20 Na temat działalności feministek oraz szerokiej działalności IPPF oraz powiązań z międzynarodowymi
organizacjami patrz w; M.A. Peeters, Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej, dz. cyt., s. 27-29 oraz
s. 146- 164.
21 Zainteresowała G. G. Pinkusa podjęciem badań nad syntezą tabletki antykoncepcyjnej. G.G. Pinkus,
amerykański biolog, uchodzi za twórcę pierwszej tabletki antykoncepcyjnej dopuszczonej do obrotu
w USA w 1960 roku, a w Polsce w 1966 roku.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger
17
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1965 r. Sąd Najwyższy USA uznał zakaz używania środków zapobiegania ciąży za sprzeczny
z konstytucją22.
Alfred Charles Kinsey (1894-1956) – amerykański biolog. Autor tzw. Raportu Kinseya.
Profesor entomologii i zoologii. W 1947 założył Institute for Research in Sex, Gender and
Reproduction na Indiana University, znany dzisiaj jako Kinsey Institute for Research in Sex,
Gender, and Reproduction. Na podstawie swoich raportów Kinsey opublikował dwie książki:
Zachowanie seksualne mężczyzny z 1948 r. i Zachowanie seksualne kobiety z 1953 r. Książki te
wywołały skandal, a ich autora uważa się do dziś za ojca rewolucji seksualnej. Alfred Kinsey
dokonał prawdziwego demontażu kultury zachodniej. Jego badania, oparte na fałszerstwach
(jak okazało się 40 lat później) wpłynęły w zdecydo-wany sposób na postawy wobec
seksualności człowieka, szczególnie zaś na ujmowanie homoseksualizmu. Kinsey mógł
wypłynąć na arenę międzynarodowej sławy dzięki wsparciu finansowemu Rockefellerów.
Choć zmarł w 1956 r. obecny na wielu uczelniach z dyscypliną seksuologii oddziałuje i napędzą rewolucję seksualną zgodą z jego zafałszowanym sposobem ujmowania problematyki
seksualnej23.
Margaret Mead (1901 – 1978) – była biseksualna – ustaliła w toku swoich badań nad różnymi
plemionami, że wszystkie cechy osobowości, które kategoryzujemy jako męskie bądź kobiece,
są luźno powiązane z płcią biologiczną i nie wynikają z natury ludzkiej, lecz na drodze
socjalizacji kształtuje je kultura. Nie znała ona terminu gender, który pojawił się później, ale
przyczyniła się do wytyczenia jego zakresu semantycznego. Jej opisy „wolnej miłości” u ludów
pierwotnych miały wpływ na rewolucję seksualną lat 60. XX wieku24.
Simone de Beauvoir (1908 – 1986) do historii przeszło jej słynne zdanie: „Nikt nie rodzi się
kobietą, tylko się nią staje” pochodzące z książki napisanej w 1949 roku pt. Le Deuxième sexe
(Druga płeć). De Beauvoir widziała w kobiecości coś, co nie jest powiązane genetycznie z bazą
biologiczno–psychiczną jej płci, ale coś, co określić można jako konstrukt społeczny czyli
kulturowy wytwór. Jaka będzie kobieta i jej kobiecość zależy od niej samej: jeśli podda się
tradycji i religii i będzie pasywna, to utożsami się ze stereotypem społecznym stając się żoną
i matką, a jeśli zdobędzie się na aktywizm i odwagę, to ma szansę „prawdziwego”
wyzwolenia, posiadania siebie oraz wpływania na swoje przeznaczenie25.
Dr John Money (1921 – 2006) – kontrowersyjny psycholog i seksuolog amerykański związany
z Uniwersytetem w Baltimore, znany jest z radykalnych poglądów na temat płci. Twierdził, że
dziecko nie rodzi się z płcią, która do pewnego momentu jest płynna, ale nabywa ją przez

G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, dz. cyt., s. 35.
. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, dz. cyt., s. 52., a także M. A. Peeters, Globalizacja Zachodniej
Rewolucji Kulturowej , dz. cyt., s. 30-32
24 Tamże.
25 Z biografii S. de Beauvoir można się dowiedzieć, że nosiła piętno odrzucenia ze strony ojca, który chciał
mieć syna, a potem odrzucenia obydwojga rodziców za swój frywolny moralnie sposób życia. Była bardzo
inteligentna. W młodości odrzuciła Boga i moralność mieszczańską jako konsekwencję buntu wobec
rodziców. Żyła w „wolnym związku” z filozofem – egzystencjalistą J.P. Sartre'm, w którym nie
praktykowano wierności seksualnej. Nie chciała mieć dzieci, kilkakrotnie poddawała się aborcji,
nawiązywała także uczuciowe związki homoseksualne, a instytucję małżeństwa porównywała do
prostytucji. Mimo głoszonych przez siebie poglądów na temat ucisku kobiet przez mężczyzn, sama wyszła
za mąż, a po jego śmierci została obok niego pochowana w 1986 roku w Paryżu.
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
22
23
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wychowanie i socjalizację, a co za tym idzie, może być ona zmieniana przez odpowiednią
interwencję behawioralną26.
Judith Butler (ur. 1956) – amerykańska profesor literaturoznawstwa i aktywna lesbijka,
w swojej książce pt. Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity 1990, zaostrza
opozycję pomiędzy sex a gender, formułuje koncepcję performatywności płci oraz tworzy
tzw. queer theory. Butler radykalizując dotychczasową dychotomię sex i gender, uznaje
nawet samo istnienie płci biologicznej jako dyskursywne i kulturowe, ponieważ nawet
biologia jest zależna i powinna być (oraz – według tej autorki – jest faktycznie) rozpatrywana
w kulturowo – społecznym kontekście. Z tego powodu płeć biologiczna stanowi wyłącznie
retrospektywny produkt płci kulturowej, tworzący iluzję jej naturalności, organiczności
i pierwotności. To oznacza, że zarówno płeć kulturowa jak i sposób rozumienia płci
biologicznej są konstruktami społecznymi”27.

II. DZIAŁANIA GENDER NA ŚWIECIE
Do 1990 r. w dokumentach ONZ kładziono nacisk na wyeliminowanie wszelkich
form dyskryminacji kobiet, lecz w latach 90. problem gender zajął główne miejsce.
W broszurze ONZ-owskiej agencji INSTRAW, zatytułowanej Gender Concepts, pojęcie
gender definiowane jest jako „system ról i stosunków między kobietą i mężczyzną, który
nie jest zdeterminowany biologicznie, lecz zależy od kontekstu społecznego, politycznego
i gospodarczego. Tak jak płeć biologiczna jest dana, tak gender jest wytworem”.
Dziś założenia ideologii gender funkcjonują oficjalnie w najróżniejszych
obszarach i sektorach życia społecznego i mają zasięg globalny, są realizacją uzgodnień,
np.:
 konferencji ONZ w Bukareszcie nt. ludności (1974), podczas której zastąpiono
(i dalej się zastępuje w następnych dokumentach ONZ) słowo rodzice określeniami
typu para i jednostki, pojęcia planowania rodziny oderwane jest od jego kontekstu
małżeńskiego i rodzinnego28;
 konferencji ONZ w Kairze nt. .problemów ludnościowych (1994) ze swoimi


sztandarowym pojęciem zdrowia reprodukcyjnego29;
konferencji ONZ w Pekinie nt. kobiet (1995), która wprowadziła pojęcie gender jako
społeczno–kulturową tożsamość płci i narzuciła je w formie nowej normy
społeczno–ekonomiczno–politycznej, nadając współczesnej kulturze cechę
uniseksualności oraz dając pole praktycznie nieograniczonej możliwość wyboru
orientacji seksualnej30;

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Money
http://pl.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
28 http://opoka.giertych.pl/owk69.htm
29http://www.niedziela.pl/artykul/75649/nd/Patrzmy-na-rece-ONZ-owskich-urzednikow
30 Jan Paweł II wystosował wtedy List do Kobiet w związku z konferencją w Pekinie.
26
27
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W 1994 r. Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (IPPF), która
odegrała pionierską rolę w promocji „wolnej miłości”, dostępu do antykoncepcji,
aborcji i zapłodnień in vitro w uregulowania prawne, wydała Kartę Praw
Seksualnych i Reprodukcyjnych31 poddającą reinterpretacji aż 12 praw
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) i innych dokumentów
międzynarodowych. Karta ta wydana została w celu kontroli i instytucjonalnego
zabezpieczenia wypełniania postulatów polityki seksualnej i reprodukcyjnej
przyjętej na konferencjach kairskiej i pekińskiej oraz monitorowania działań rządów
w celu wdrażania nowej ideologii w struktury społeczne i ustawodawcze. Te

ustalenia narzucono krajom afrykańskim w tzw. protokole z Maputo (2003), który
otwiera pod pozorem „praw kobiet” m.in., wprost nieograniczoną dostępność
w Afryce do aborcji zagwarantowaną instytucjonalnie.
Jedną z podstawowych dróg wdrażania ideologii gender jest tzw. gender
mainstreaming, który oznacza cel polityki równości płci we wszystkich działaniach
społecznych, gospodarczych i politycznych. Cel ten został zapisany w deklaracjach ONZ
z 1995 roku (Deklaracja Pekińska) i rok później Unia Europejska uznała ją za
obowiązującą w polityce we wszystkich jej wymiarach32. Początkowo realizowana była
przez zreformowane struktury ONZ. Po zakończeniu konferencji w Pekinie Sekretarz
Generalny ONZ, powołał Specjalnego Doradcę ds. Równego Statusu Płci, powierzając mu
odpowiedzialność za cały system ONZ. W liście skierowanym do szefów agencji ONZ w
październiku 1997 r. Kofi Annan stwierdził, że odpowiedzialność za politykę gender
mainstreaming spoczywa na całym systemie ONZ, a szczególnie na szczeblu
kierowniczym poszczególnych agend, funduszy i komisji. Zmiana miała przebiegać od
góry do dołu. Eksperci mieli za zadanie szkolić wyższych rangą urzędników ONZ.
W strategicznych jednostkach systemu ONZ utworzono szereg wydziałów ds. gender lub
punktów centralnych ds. gender złożonych z ekspertów, aby ci światowi specjaliści
w zakresie problematyki genderowej mogli „pomagać” wyższemu kierownictwu
w „podejmowaniu swoich odpowiedzialności”, „rozwijaniu kompetencji”, poprzez
„uwrażliwianie”, dostarczanie wiedzy i informacji oraz zachęcanie do zaangażowania.
Globalna władza ekspertów osiągnęła tak wielki zakres, że stała się zagrożeniem dla
demokracji. Obecnie polityka gender mainstreaming realizowana jest we wszystkich
instytucjach33. Przenika wszystkie dziedziny aktywności – polityczną, ekonomiczną,
społeczną i kulturalną, posiada szerokie wsparcie rządowe, rośnie także liczba szkół
Pisał wtedy: Do każdej z was, na znak solidarności i wdzięczności, przesyłam ten list w związku ze zbliżającą
się IV Światową Konferencją poświęconą Kobiecie, która odbędzie się w Pekinie.
http://mateusz.pl/dokumenty/jpii-ldk.htm
31 http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Prawa_reprodukcyjne
32 K. Ornacka, J. Mańka, Gender mainstreaming w wybranych obszarach dyskryminacji w Polsce, w: Gender
w społeczeństwie Polskim K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Kraków 2011, s. 136.
33 Tamże, s. 173-174.
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wyższych prowadzących zajęcia w tym zakresie34. Obowiązuje specyficzny język
urzędowy, używany w dokumentach i założeniach oraz projektach. W duchu gender
realizowane są milenijne cele rozwoju. Istnieje mechanizm nadzoru wdrażania,
wzmocniony przez plejadę stowarzyszonych organizacji pozarządowych35.
Ideologię gender porównuje się do ustrojów totalitarnych XX w. Dzięki
wdrażaniu tej ideologii następuje totalne zniszczenie tożsamości osoby ludzkiej.
Rozdzielone zostają tak fundamentalne elementy małżeństwa i rodziny jak miłość
i płodność. Na takiej pustyni „pozostają strzępy człowieka z jego hedonistycznymi
pragnieniami”36.
III. STRUKTURY GENDER
Ruch wcielający w życie ideologię gender ma charakter międzynarodowy. Ważną
strukturą jest Planned Parendhood Federation37, która działa w 172 krajach, ma miliony
wolontariuszy oraz ok. 30 tys. osób zajmujących przywódcze stanowiska. Finansowana
jest przez koncerny proaborcyjne i antykoncepcyjne oraz wszelkie lobby
homoseksualne.
W Polsce działa Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
(jej przewodniczącą była Wanda Nowicka – aktualnie zawieszona na czas pracy
w sejmie).
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała 15 maja 1992 roku38. Federacja
domaga się zrównania szans kobiet i mężczyzn, w tym prawa kobiet do świadomego
macierzyństwa: rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka, dostępu do
antykoncepcji,
prawa
do
dobrej
jakości
diagnostyki
prenatalnej
i opieki nad płodem, prawa do przerywania ciąży. Inicjuje wiele akcji i prowadzi własny
telefon zaufania. Przy Federacji działa nieformalna Grupa Edukatorów Seksualnych
"Ponton", która zajmuje się tzw. edukacją rówieśniczą i prowadzi pogadanki w
szkołach, a także poradnictwo dla młodzieży.
Federacja należy do Polskiej Koalicji Social Watch39.
Od 1999 roku Federacja posiada status organizacji doradczej przy Radzie SpołecznoEkonomicznej ONZ. Organizacja w latach 2004-2010 była wspierana finansowo m.in. przez firmę
G.R. produkującą leki wczesnoporonne oraz organizację IPAS, producenta narzędzi stosowanych
w zabiegach aborcji, które zlecały jej prowadzenie kampanii promujących jej produkty.
M. Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej, Radzymin 2012, s. 260.
http://www.fronda.pl/a/abp-hoser-ideologia-gender-zmierza-ku-autodestrukcji,27063.html
36 P. Bortkiewicz, Gender, czyli wskrzeszenie Engelsa, w; Fronda 66/2013, Warszawa 2013, s. 49-50.
37 Planned Parenthood, właściwie Planned Parenthood Federation of America (PPFA) (wcześniej American
Birth Control League) — amerykańska organizacja działająca na rzecz praw reprodukcyjnych z siedzibą
w Nowym Jorku. Jej celem jest propagowanie świadomego rodzicielstwa, kompleksowej edukacji
seksualnej, szerokiego dostępu do legalnej antykoncepcji i aborcji.
Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Planned_Parenthood
38 http://www.federa.org.pl/
39 http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Koalicja_Social_Watch
34
35
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Polska Koalicja Social Watch została powołana do życia w czerwcu 2008. Jej celem jest
monitorowanie wdrażania przez rząd polski międzynarodowych zobowiązań
dotyczących rozwoju społecznego oraz równości płci. Social Watch jest siecią
organizacji zrzeszającą członków w ponad 60 krajach na całym świecie. Powstała w
1995 roku, by stworzyć "miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych zajmujących się
zagadnieniami społecznymi i zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć" i w celu
wpływania na ONZ, by spełniał on dane przez siebie obietnice.
Funkcjonowanie Koalicji jest koordynowane przez Koalicję KARAT. Poza nią w jej skład wchodzą
takie organizacje jak:
 Amnesty International;
 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW;
 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej;
 Fundacja Dzieci Niczyje;
 Fundacja TUS;
 Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny;
 Kampania Przeciw Homofobii;
 Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników;
 Towarzystwo Demokratyczne Wschód;
 Instytut Globalnej Odpowiedzialności;
 Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
 Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.
Catholics for Choice (Katolicy na rzecz Wyboru, CFC)40 – jest to amerykańska organizacja
założona w 1973, mająca służyć jako "głos dla katolików, którzy wierzą, że tradycja
katolicka wspiera prawa moralne i ustawowe kobiet do podążania za własnym sumieniem
w sprawach seksualności i zdrowia reprodukcyjnego". Organizacja została założona kiedy
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade,
uznając, że prawo kobiety do przerywania ciąży wynika z jej prawa do prywatności.
Według założycieli biskupi rzymskokatoliccy nie reprezentują wszystkich katolików
w poglądach na aborcję. Pierwszym prezesem (do 1979) był o. Joseph O'Rourke SJ, który
w roku 1974 został wydalony z zakonu jezuitów i przeniesiony do stanu świeckiego.
Obecnie na czele organizacji stoi Jon O'Brien. Początkowo organizacja działała wyłącznie
na terenie USA, by następnie rozszerzyć swój zasięg również na inne kraje,
w szczególności z obszaru Ameryki Południowej i Afryki. Organizacja wydaje czasopismo
Conscience. CFC współpracuje m.in. z Europejską Federacją Humanistyczną41.W Europie
analogicznymi organizacjami i ruchami są przede wszystkim Międzynarodowy Ruch "My
jesteśmy Kościołem" (wywodzący się z Austrii), "Kościół od dołu" (Niemcy) czy grupa
"Golias" (Francja). Na przełomie 2007 i 2008 roku organizacja skróciła swoją nazwę
z Catholics for a Free Choice (Katolicy na rzecz wolnego wyboru) na Catholics for Choice.
Jedną z bardziej znanych akcji była ogólnoświatowa kampania edukacyjna zainicjowana
w 2001 - Condoms-4Life, mająca na celu uświadomienie problemu związanego
z kościelnym zakazem używania prezerwatyw. W ramach akcji kolportowano m.in.
kartki i wklejki z napisami "Dobrzy katolicy używają prezerwatyw". Kampanię poparli
http://info.wiara.pl/doc/301551.Katolicy-na-rzecz-Wyboru-czy-jeszcze-katolicy
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/156086,katolicy-z-usa-beda-promowac-u-nasaborcje.html
40
41
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także niektórzy biskupi, jak bp Albert Rouet z Francji oraz bp Kevin Dowling z Afryki
Południowej.
Główne założenia CFFC:
 legalna aborcja; rozszerzenia dostępu do antykoncepcji;
 rozszerzenie zasięgu usług dostarczanych przez katolicki system opieki zdrowotnej;
 nieskrępowane badanie ludzkiej seksualności;
 uświadamianie o zagrożeniu HIV i AIDS;
 badanie zróżnicowania opinii w tradycji katolickiej;
 współzawodniczenie z kampaniami publicznymi grup religijnych konserwatystów;
 dążenie do zwiększenia roli kobiet w Kościele; wspieranie idei zniesienia celibatu;
 usunięcie Stolicy Apostolskiej ze stanowiska stałego obserwatora przy ONZ42.

Ważną rolę odgrywa także nurt w kinematografii światowej, zapoczątkowany na
początku lat 90. XX wieku jako new queer ciemna, queer new wave, kino queerowe, NQC,
manifestujący się przez bezpośrednie odniesienia do LGBT43 oraz poprzez promowanie
obrazów filmowych dotyczących odmienności seksualnej44.
Teorie genderowe weszły już w programy nauczania kilkunastu uczelni
w Polsce45.

42

Tamże.

LGBT (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) – skrót odnoszący się do lesbijek,
gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do całości. Do grupy osób
transgenderycznych wlicza się również osoby transseksualne. W ogólnej definicji terminem tym
określa się ogół osób, które tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji
seksualnej oraz osób o niezgodnej z biologiczną tożsamości płciowej (osoby transgenderyczne i
transseksualne).
44 http://pl.wikipedia.org/wiki/New_Queer_Cinema
45 Gender studies prowadzą:
 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (Magdalena Stoch);
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Paweł Leszkowicz, Błażej Warkocki,
Agnieszka Gajewska, Ewa Kraskowska, Agata Jakubowska, Monika Bobako, Pracownia
Pytań Granicznych UAM;
 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Krystyna Slany, Małgorzata Radkiewicz, Patrycja
Pogodzińska, Urszula Chowaniec, Anna Gruszczyńska, Anna Nacher, Beata Kowalska)
 Uniwersytet Łódzki (Izabela Desperak, Ewa Malinowska);
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Mirosława Buchholz, Radosław Sojak,
Katarzyna Więckowska);
 Uniwersytet Szczeciński (Inga Iwasiów, Ewa Majewska);
 Uniwersytet Śląski (Krystyna Kłosińska, Eugenia Mandal);
 Uniwersytet Warszawski (Małgorzata Fuszara, Bożena Chołuj, Agnieszka Graff,
Magdalena Środa, Joanna Mizielińska, Jacek Kochanowski, Eleonora Zielińska);
 Uniwersytet Wrocławski (Dorota Majka-Rostek, Monika Baer);
 Instytut Badań Literackich PAN (Maria Janion, Grażyna Borkowska);
 Uniwersytet w Białymstoku (Krzysztof Arcimowicz, Małgorzata Bieńkowska, Ewa Kępa,
Agnieszka Nowakowska, Małgorzata Skowrońska).
Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender_studies
43
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IV. ZAŁOŻENIA IDEOLOGII GENDER I JEJ WDRAŻANIE









GENDER
wychodzi z założeń antropologicznych określających człowieka wyłącznie przez
pryzmat jego seksualności, przy czym płeć ich zdaniem ma charakter jedynie
kulturowy, stąd przyjmowanie biologicznych uwarunkowań płci jest
dyskryminacją;
tradycyjna rodzina jest już przeżytkiem, należy przyjąć pięć równorzędnych
modeli życia: homoseksualistów, lesbijek, biseksualistów, transseksualistów
i heteroseksualistów;
należy dążyć do całkowitej, niczym nieograniczonej wolności w wyborze
partnerów seksualnych niezależnie od ich płci; każdy ma prawa seksualne
i reprodukcyjne (pod tym pojęciem rozumie się antykoncepcję i aborcję,
macierzyństwo jest ujmowane jako największe zniewolenie kobiety itp.).
jedną z metod wdrażania w życie tych idei jest propagowanie rozwiązłego życia
dzieci i młodzieży poprzez tzw. seksualizację (z którą rzekomo walczą). Szeroko
zakrojone akcje w tym zakresie – wobec braku zdecydowanego sprzeciwu,
a także nieświadomości rodziców i dyrektorów szkół - coraz odważniej i coraz
skuteczniej są prowadzone w przedszkolach, szkołach, placówkach
wychowawczych, na uniwersytetach przez młodzieżowych wolontariuszy gender,
tzw. edukatorów seksualnych.
Ideolodzy gender oddziałują poprzez cztery główne kanały:

Prawodawstwo, w zakresie którego dążą do zalegalizowania związków
jednopłciowych46, wprowadzenia zmiany definicji rodziny i zagwarantowania praw
parom tej samej płci do wychowywania potomstwa. Próbują oni wpływać także na
prawników i sędziów, na policjantów (np. robiąc szkolenia dla prawników,
policjantów, studentów prawa, medycyny, psychologii, pedagogiki), aby uwrażliwić
przedstawicieli prawa na rzekomą dyskryminację. Jeśli wejdzie w życie
przygotowywana już ustawa dotycząca tzw. „mowy nienawiści”, mają po swojej
stronie odpowiednio już przeszkolonych prawników oraz policjantów, którzy łatwiej
wtedy zareagują na ich zgłoszenia - mentalnie są już na to przygotowani, by wziąć ich
stronę.
Psychologia. W promowanie ideologii gender zaangażowali się nawet niektórzy
profesorowie z tej dziedziny . Na uniwersytetach powstały gender studies. Głosi się
tam, że rodzina jest już przeżytkiem, że nie ma znaczenia, czy dziecko jest
W Niemczech, w którym od 12 lat istnieje możliwość zawierania związków przez pary jednopłciowe
korzysta z tego prawa pół promila ludności (czyli 1 osoba na 2 tys.), w dodatku związki te są
krótkotrwałe.
46
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wychowywane przez gejów czy lesbijki, bo jest w takich strukturach równie
szczęśliwe i równie dobrze się rozwija, jak dziecko wychowywane kiedyś
w tradycyjnej rodzinie. Przemilcza się badania, które wskazują na tragiczne,
negatywne skutki w życiu osób wzrastających w tego typu środowiskach, wskazujące
na tendencje samobójcze, zaburzenia w poczuciu tożsamości, depresje,
wykorzystywanie seksualne, molestowanie.
Kultura i sztuka, filologie, badania literackie. Nawet w czasach najbardziej
radykalnego komunizmu ideologia nie była tak bezwzględnie wplatana w wątki
filmów i seriali (tu szczególnie widoczna jest promocja homoseksualizmu), jak
obecnie wplata się ideologię gender. W tym zakresie przekraczane są nie tylko
wszelkie granice przyzwoitości, ale wmawia się społeczeństwu, że czyni się to w imię
jakiegoś dobra (przykładem ostatni żenujący wręcz „Marsz Szmat”, przedstawiany
jako rzekoma forma walki o obronę kobiet przed gwałtami – a jeśli przyjąć, że
rzeczywiście tak, to w jakim celu zaproszenie było też kierowane do … sutenerów).
W ramach badań literaturoznawczych, badań nad kulturą zwraca się uwagę przede
wszystkim na to, co promuje ideologie gender.
Medycyna i działania osób związanych ze służbą zdrowia – to promowanie prawa do
aborcji, antykoncepcji, zapłodnienia in vitro, chirurgicznej i hormonalnej zmiany płci.
O wiele tańsza, zdrowsza, skuteczniejsza niż in vitro jest naprotechnologia. Niestety
nie jest ona wspierana, a wręcz jest przemilczana, podczas gdy in vitro traktuje się –
wbrew oczywistym faktom medycznym dotyczącym niskiej skuteczności medycznej jako najskuteczniejszą pomoc w posiadaniu potomstwa. W ramach tych oddziaływań
nurtu gender antykoncepcję promuje się jako coś, co rzekomo służy dobru
małżonków, zupełnie przemilczając jej negatywne skutki zdrowotne, aż do śmierci
kobiety włącznie. Nie mówi się tu o niszczeniu więzi małżeńskiej, o tym, że wiele
z tych środków ma charakter wczesnoporonny. Podczas gdy naturalne planowanie
rodziny – zdrowe, ekologiczne, naukowo uzasadnione, służące umacnianiu więzi
małżeńskiej - jest ośmieszane! Przygotowane zostały zmiany w programie nauczania
personelu medycznego (pielęgniarek), które mają uczyć się teraz że homoseksualizm
jest normą, a płeć jest tylko kulturowa, biologiczna płeć nie ma już żadnego znaczenia.
W dalszej konsekwencji chodzi tu o większą akceptację i tolerancję np. pacjentów
zabiegających o zmianę płci czy o niepiętnowanie osób z chorobami wenerycznymi
(ich liczba jest większa u gejów i lesbijek).
W ramach wdrażania ideologii gender dyskredytuje się tych naukowców, którzy
zajmują się promocją znaczenia małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny,
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problematyką homoseksualizmu, (który zdaniem ideologów gender ma być rzekomo
nieuleczalny, gdyż nastawień homoseksualnych nie można zmienić)47.
Tymczasem wiele badań przeprowadzonych na całym świecie potwierdza, że
obecność ojca i matki jest konieczna w prawidłowego rozwoju dziecka. Natomiast teorie
dr. Moneya zostały zdyskredytowane przez badania naukowe dotyczące rozwoju mózgu.
Badania prenatalne wykazały, że już przed urodzeniem mózgi chłopca i dziewczynki
znacznie się różnią, co ma wpływ m.in. na różne postrzeganie ruchów, kolorów
i kształtów. Już w 6 tygodniu życia płodowego wytwarzane przez gonady męskie
hormony, które zaczynają torować sobie inną sieć neuronalną, stąd różnice między
mężczyzną i kobietą nie są wyimaginowane, a ich mózgi faktycznie się różnią. Sprawia to
np., że u chłopca istnieje „biologiczne przygotowanie” do używania męskich zabawek,
a u dziewczynki - kobiecych. Kobiety, począwszy od łona matki, są wyposażane
w szczególną wrażliwość na innych ludzi, która potrzebna jest w pełnieniu roli matki.
Naukowcy, którzy badają najwcześniejsze etapy rozwoju dziecka oraz rozwój ludzkiego
mózgu, są zaniepokojeni, że odkrycia dotyczące znaczenia więzi między matką
a dzieckiem są ignorowane przez tych, którzy chcieliby widzieć kobietę jedynie jako siłę
roboczą, a dzieci w żłobku.
Podobnie zdyskredytowane zostały badania dotyczące rzekomego braku
negatywnych skutków u osób wychowywanych przez partnerów w związkach
jednopłciowych.
>>Według prof. Lynna Wardle’a: „Większość badań dotyczących rodzicielstwa
homoseksualistów opiera się na dokumentacji niedostatecznej z punktu widzenia
ilościowego, wadliwej metodologicznie i analitycznie (some of little more than anecdotal
quality), a co za tym idzie, stanowi bardzo słabą bazę empiryczną, aby decydować
o polityce społecznej”<<48.
Negatywne skutki wzrastania w środowisku gejów i lesbijek ujawnił Mark
Regnerus z Uniwersytetu w Teksasie, który w ostatnim czasie przedstawił wyniki badań
na grupie blisko 3 tysięcy osób. Badania te wskazują na tendencje samobójcze, problem
wykorzystywania seksualnego, zaburzenia tożsamości u osób wychowywanych
w związkach gejów i lesbijek.
Na całym świecie, także w Polsce, zabrania się przekazywania informacji
o możliwościach terapeutycznych dla osób homoseksualnych49, a także przekazuje się
nieprawdziwe informacje dyskredytujące ich skuteczność.
Jeden z większych absurdów gender dotyczy tego, że płeć można zmieniać wielokrotnie w przeciągu
życia, bo ma charakter jedynie kulturowy, homoseksualizm zaś ma rzekomo charakter wrodzony, nie
podlega więc żadnym zmianom.
48 Za: „Gender”– nowa, niebezpieczna ideologia. Z Dale O’Leary – amerykańską specjalistką od ideologii
„gender” – rozmawia Włodzimierz Rędzioch.
49 17.08.2011 w Baltimore odbyła się konferencja z udziałem naukowców z kilku znanych ośrodków
uniwersyteckich w USA, którzy debatowali nad tym, jak doprowadzić do legalizacji pedofilii, tzn. w jaki
47
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V. PODSTAWOWE FORMY DZIAŁAŃ EDUKATORÓW SEKSUALNYCH
W POLSCE
1. Edukatorzy seksualni (PONTON, JASKÓŁKA, NAWIGATOR) są zapraszani do szkół,
placówek wychowawczych, a nawet katolickich uczelni, czy parafii
w wyniku braku wiedzy dotyczącej tego, kim są i jak działają oraz wskutek
powszechnej nieznajomości ideologii gender. Gdy uznają to za potrzebne
przedstawiają się jako katolicy (założycielka edukatorów seksualnych jest członkiem
organizacji Katolicy na Rzecz Wyboru, o której wcześniej była mowa). Podstawową
zasadą działania edukatorów seksualnych jest twierdzenie, że nie walczą
z Kościołem, ale w ramach zajęć podają „jedynie sprawdzoną, rzetelną, opartą na
osiągnięciach nauki, obiektywną wiedzę, do której wszyscy mają prawo”. Wywołują
tym coraz większy dysonans u dzieci i budują ich negatywne postawy wobec
Kościoła, jako instytucji przestarzałej, zacofanej, nienaukowej. (Przykłady tej
rzekomo naukowej wiedzy ilustruje aneks). Wymuszają to, że zawsze na zajęciach
z dziećmi pozostają sami, bez obecności jakiejkolwiek osoby dorosłej (aby dzieci nie
czuły się skrępowane, to jedynie dla ich dobra). Nie ma więc jakichkolwiek możliwości
sprostowania wobec dzieci ich twierdzeń. Wymuszają na dzieciach zachowanie
tajemnicy wobec rodziców, nauczycieli, katechetów, dotyczącej tego, co było na
zajęciach.
2. Edukatorzy seksualni są zapraszani w ramach organizowanych tzw. zajęć
dodatkowych. Podjęli oni walkę z przedmiotem wychowanie do życia w rodzinie
poprzez ośmieszanie treści wykładanych w ramach tego przedmiotu, czy
ośmieszanie osób prowadzących tego typu zajęcia.
Tymczasem wiele badań wskazuje na to, że realizacja tego przedmiotu w Polsce
zawierająca edukację seksualną typu A, przyniosła dobre efekty, zarówno w wymiarze
kształtowania pozytywnych postaw, jak i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
w tej dziedzinie.
3. W czasie zajęć edukatorzy seksualni m.in.:
 uczą, że masturbacja jest źródłem dobrostanu fizycznego, psychicznego
i duchowego, jest powszechna (według ich danych – uprawiana przez 97%
społeczeństwa), jest podstawowym prawem każdego człowieka;
 promują odrażające książki, uderzające w niewinność i godność dziecka, których
czytanie jest traumatycznym przeżyciem – także dla dorosłych,
a które powodują zranienia niejednokrotnie na całe życie;
sposób przekonać Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne do skreślenia pedofilii z listy zaburzeń
psychicznych, podobnie jak to zrobiono w przypadku homoseksualizmu. Organizatorem konferencji była
grupa aktywistów pedofilskich z instytucji B4U-ACT. Skupia ona psychiatrów, którzy klasyfikują pedofilię
jako kolejną „orientację seksualną” i potępiają „piętno”, jakie się jej przypisuje.
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 uczą, jak można oszukiwać rodziców oraz lekarzy, domagając się należnej
dzieciom antykoncepcji – wykorzystują tu rzekomo tego dotyczącą tzw.
domniemaną zgodę (gdy rodzic nie wyraża zgody na stosowanie przez dziecko
antykoncepcji, dziecko ma prawo powiedzieć lekarzowi, że taką zgodą ma
– czyli jest to tzw. zgoda domniemana);
 uczą tego, że każdy ma prawo wyboru tylu partnerów seksualnych, ilu zechce
i jakiej zechce płci bez względu na ich wiek!
 promują zachowania homoseksualne, a brak ich akceptacji przedstawiają jako
homofobię, z którą należy walczyć.
W tej koncepcji wizja człowieka sprowadzona jest jedynie do sfery genitalnej –
ma on prawo do przyjemności seksualnej, niezależnie z kim chce ją osiągnąć, lecz aby z
niej dobrze i rozsądnie korzystać, należy wiedzieć, jak to robić i korzystać jedynie z
naukowej rzetelnej wiedzy.
W edukacji seksualnej nie pojawiają się w ogóle takie słowa jak: piękno, dobro,
miłość, także małżeństwo, rodzina. Dziecko w ich wizji jest jedynie ciężarem.
VI. PODEJMOWANE OSTATNIO PRÓBY INSTYTUCJONALNEGO WDRAŻANIA
IDEOLOGII GENDER W POLSCE
Trzeba mieć świadomość, jak groźne mogą być konsekwencje ratyfikacji
Konwencji Rady Europy przeciwko przemocy wobec kobiet50.
Oprócz zajmowania się kwestią przemocy, celem Konwencji jest „wymuszenie
wprowadzenia ideologii gender", promowanie niestereotypowych ról seksualnych
i ingerowanie w system wychowawczy. "Jeżeli ta konwencja zostanie przez Polskę
ratyfikowana, wymusi zmianę naszych konstytucyjnych wartości dotyczących rodziny
i w dużym stopniu zaneguje wychowanie dzieci". Konwencja wykorzystuje nośne
społecznie hasło, dotyczące przemocy wobec kobiet. Konwencja definiuje płeć nie jako
różnicę biologiczną pomiędzy mężczyzną i kobietą, ale jako wolny wybór zachowań
społecznych. Taki zapis definicji płci, łącznie z usiłowaniem wymuszenia jej akceptacji
ze wszystkimi tego następstwami, mamy po raz pierwszy w prawie międzynarodowym.
Zgodnie z założeniami tej konwencji „kultura, zwyczaj, religia, tradycja lub tzw. honor”
(par. 12) są źródłem przemocy i dyskryminacji, którą należy zwalczać. Promuje się też
tzw. niestereotypowe role seksualne. Bardzo niepokojącym sygnałem jest łączenie
słusznej zasady przeciwdziałania przemocy z próbą ideologicznej ingerencji w system
wychowawczy. Na przykład według zapisów tej konwencji, państwa, które ją ratyfikują,
mają obowiązek wprowadzenia w szkołach (na wszystkich poziomach edukacji, a więc
również w zerówce) program mówiący o tym, że związki homoseksualne czy zmiana
Za: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x62428/trzeba-mowic-o-groznych-nastepstwachratyfikacji-konwencji-ws-przemocy/
50

21

GENDER - CYWILIZACJA ŚMIERCI

płci są czymś zupełnie naturalnym. Podczas tych lekcji dziecko dowie się, że
homoseksualizm czy transseksualizm to jedno z zachowań do wyboru. Protest rodziców
będzie uznawany za objaw poważnej dyskryminacji, która ma podlegać karze 51.
Po podpisaniu przez rząd Polska może się przeciwstawić tak kontrowersyjnym
zapisom, gdyż dopiero ratyfikacja konwencji czyni z niej obowiązujące prawo. Trzeba
jednak nie dopuścić do jej ratyfikowania przez Polski Parlament. Dotychczas nie uczynił
tego żaden kraj należący do Unii Europejskiej! I trzeba tutaj podkreślić, że tę konwencję
można przyjąć tylko w całości. Tym samym uwagi, złożone przez polski rząd w czasie jej
podpisywania, w praktyce nie mają większego znaczenia.
Dnia 22 kwietnia 2013 roku na konferencji, z udziałem Ministerstwa Edukacji
i Zdrowia, były omawiane Standardy Edukacji Seksualnej WHO.





Zakładają one, że:
dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed czwartym rokiem życia;
między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się „skutecznie stosować
prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości” oraz powinno umieć „brać
odpowiedzialność
za
bezpieczne
i przyjemne
doświadczenia
seksualne”;
- między 12 a 15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się
w antykoncepcję;
powyżej 15 roku życia można dziecku dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm
kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.”52.

Dnia 24 maja 2013 roku w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister
do spraw równości Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaprezentowała Krajowy Program
Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-201553, rzekomo szeroko od roku
społecznie konsultowany. W ramach programu, pod pozornie pozytywnymi hasłami
budowania bezpieczeństwa społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji w ramach tzw.
lekcji równości, kryje się ideologia prowadząca do zniszczenia jednostki i rodziny,
a w efekcie do unicestwienia społeczeństwa. Program był, jak go przedstawiono szeroko społecznie konsultowany. W ramach tego programu, który jest już na etapie
uzgodnień międzyresortowych, podano przedmioty szkolne, poprzez które realizatorzy
programu mają oddziaływać. Postulaty w tym zakresie mają mieć charakter „kształcenia
obowiązkowego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach”.

Tamże.
http://www.undp.org.pl/eng/About-us/Library/Standardy-edukacji-seksualnej-w-Europie.Podstawowe-zalecenia-dla-decydentow-oraz-specjalistow-zajmujacych-sie-edukacja-i-zdrowiem
53 http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/46/2211/
51
52
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ZAKOŃCZENIE
Ideologia gender wchodzi do naszego kraju wieloma kanałami m.in. poprzez
różnorodne przekazy, szczególnie medialne, kształtujące postawy wrogie powszechnie
dotychczas akceptowanej cywilizacji, wrogie chrześcijaństwu, wrogie Kościołowi. Do
przyjęcia ideologii gender przygotowywane są uczelnie - na wielu z nich kształceni są
aktywiści ruchu bazującego na założeniach gender; do przyjęcia ideologii
przygotowywane są środowiska: medyczne, artystyczne, naukowe, prawne. W myśl
ideologii gender przeprowadza się w wielu środowiskach liczne szkolenia dla
nauczycieli, policjantów, prawników ...
W promocje gender włączyło się wielu naukowców. Zgodnie z tym nurtem źle
widziane jest publikowanie opracowań naukowych, które świadczą o wartości
i znaczeniu małżeństwa i rodziny. Nagłaśniane są natomiast wyniki tych badań
(najczęściej zmanipulowanych lub nierzetelnych), które są zgodne z ideologią gender54.
Należy tutaj zauważyć, że absurd założeń ideologii gender faktycznie skazałby ją
na szybkie unicestwienie. Praktyka wskazuje jednak na to, że jest ona krok po kroku
aplikowana odgórnie, poprzez próby powolnej zmiany świadomości społecznej, zmiany
postaw, a także poprzez akty prawne pozornie promujące dobro (np. konwencja
przeciw przemocy, ustawy antydyskryminacyjne), ale zawierające pułapkę konieczność akceptacji ideologii gender. W tej sytuacji zjawiskiem niekorzystnym jest
powszechny brak znajomości praw chroniących rodzinę, gwarantowanych przez naszą
Konstytucję.
Ideologię gender określa się często symbolem smoka „zżerającego własny ogon”.
Z pewnością ideologia ta, jako absurdalna forma totalitarnego wymuszania „wiary
przeciwnej naturze”, skazana jest na upadek. Jednakże skutki zranień już
spowodowanych demoralizacją bezbronnych dzieci będą w nich trwały przez długie
lata, a może i do końca ich życia. Trzeba więc – zanim nastąpi upadek tej nieludzkiej
ideologii - zrobić wszystko co w naszej mocy, by w swojej działalności ideologia gender
nie pochłonęła innych jeszcze ofiar, także tych zaangażowanych w promocję
i działalność ideologii gender, czasem zupełnie nie mających świadomości czemu służą.

Gdy czasopismo naukowe Social Science Research opublikowało badania przeprowadzone przez
profesora Marka Regnerusa z University of Texas dotyczące negatywnych skutków wychowania dzieci
przez partnerów homoseksualnych pojawiły się zdecydowane głosy sprzeciwu tych środowisk. Badania
Regnerusa objęły 2988 ludzi i wykazały między innymi, że dzieci wychowywane przez homoseksualistów
mają więcej o wiele więcej problemów psychiatrycznych (np. podejmowania prób samobójczych),
doświadczały o wiele częściej molestowania i wykorzystywania seksualnego niż osoby wychowywane
w rodzinach rodzin biologicznych, a także zdecydowanie więcej niż w rodzinach z jednym rodzicem.
54
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ANEKS
Ilustracje z książek promowanych przez edukatorów seksualnych
w czasie zajęć z dziećmi
Fragment listu matki:
W szkole podstawowej, do której chodzi moja córka mamy problem z nauczycielką, która
w klasie V i VI korzystała na lekcjach z dwóch książek pt. "Wielka księga siusiaków"
i "Wielka księga cipek". Książki te są wulgarne, przedstawiają masturbację wśród
dzieci, instrumentalizują seksualność, obrażają uczucia religijne katolików (autorzy
zastanawiają się, co by było gdyby Pan Jezus miał cipkę i ilustrują swoje przemyślenia
umieszczając nagą kobietę przybitą do krzyża). Najgorsze w tej sprawie jest to, że
dyrektorka szkoły nie widzi problemu. Powiadomiła nas, że książki te zostały
wycofane, ale nie dlatego, że są niewłaściwe, ale dlatego, że niektórzy rodzice mają do
nich zastrzeżenia. Będę bardzo wdzięczna za informację w imieniu własnym i garstki
rodzin, która nie wie, jak bronić dzieci przed demoralizacją w państwowej szkole.
Z poważaniem, Joanna P.
Patronat (a raczej jak napisano „matronat”) nad tymi książkami objął m.in.
PONTON. Książki te są promowane bez wiedzy rodziców w ramach zająć
prowadzonych przez edukatorów seksualnych z dziećmi.
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Wykładowca gender studies
Czy nauczanie i promowanie treści niezgodnych z naturą człowieka w ramach gender
studies pozostaje bez wpływu na życie osobiste wykładowców?

„Żywa Biblioteka”
„Żywa Biblioteka” to projekt, w czasie
którego
udostępnia
się
lokalnej
społeczności „żywy księgozbiór” – osoby
ze środowisk i grup, które – zdaniem
twórców projektu - spotykają się
z
dyskryminacją.
Jako
„książki”
występują przede wszystkim geje,
lesbijki, transwestyci, (bo dla nich
powstał projekt, mimo, że także zaprasza
się przedstawicieli innych grup) i są
„czytelnicy” czyli goście, którzy są
zapraszani do tej szczególnej „biblioteki”. Jak widać na zdjęciu z Lublina czasem
zapraszani są także i ci, którzy jeszcze nie potrafią czytać.
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Kto jest dyskryminowanym?
Bruksela, kwiecień 2013
Atak rzekomo cichych i delikatnych lesbijek na abpa Andre-Joseph Leonard’a
podczas wykładu o ochronie życia

Warszawa, 18 maja 2013, Marsz Szmat
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