STOP DEMORALIZACJI NASZYCH DZIECI
W programach forsowanych przez władze miasta Gdańska znajdzie się min.
- dla grupy wiekowej 0-4 lat: Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała,
masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa
- dla grupy wiekowej 15+: Znajomość ciała, obraz ciała, modyfikowanie ciała. Błona
dziewicza i jej odtwarzanie. Seks powiązany z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja,
seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy),
pornografia, uzależnienie od seksu. Struktura rodziny i zmiany, małżeństwa z przymusu,
homoseksualizm/ biseksualizm/ aseksualność, samotne rodzicielstwo. Przemoc seksualna.
Przerywanie ciąży w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia kobiety, śmiertelność matek,
zaburzenia seksualne. Umiejętność radzenia sobie ze sprzecznymi normami osobistymi
(interpersonalnymi), wartościami w rodzinie i społeczeństwie.
Są to zapisy znajdujące się w zaleceniach pt. „Standardy Edukacji Seksualnej”
Światowej Organizacji Zdrowia, a Pan Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta
Gdańska ds. polityki społecznej, otwarcie zapewnia, że przekazywane dzieciom treści będą
zgodne z tymi zaleceniami. Przygotowywano już broszurę edukacyjna ”Zdrowe Love”,
która zawiera te treści.
W maju 2018 roku w Gdańsku planowane jest wprowadzenie elementów
„Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”, popieranej przez
środowiska LGBT i otwarcie odwołującej się do ideologii gender. Dodatkowo według opinii
wyrażonej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Europejska Karta Równości
jest niezgodna z obowiązującym w Polsce prawem.
Protestujemy przeciwko łamaniu porządku prawnego przez władze miasta
Gdańska, a w szczególności naruszania Konstytucyjnego prawa rodziców do
wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Finansowe wspieranie
organizacji skrajnie lewicowych obliczone jest na dezintegrację polskiego społeczeństwa
i stanowi realne zagrożenie naszego bezpieczeństwa.

CO MOŻESZ ZROBIĆ
●
Przyjdź na Protest przeciwko wprowadzeniu elementów Europejskiej Karty
Równości do Gdańska w sobotę 14.04.2018 o godz. 11 do 11:30 pod Urząd Miejski
w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8. Przyjdź z całą Rodziną, zaproś również przyjaciół,
znajomych.
●
Znajdź w Internecie dokumenty pt. „Standardy Edukacji Seksualnej w Europie”
i „Europejska Karta Równości” i zapoznaj się z zagrożeniami jakie ona niesie. Przykład:
„Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych musi być
uwzględniona polityka, metody i instrumenty, które wpływają na codzienne życie
społeczności poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz
budżetowania pod kątem płci (gender budgeting)”.
●
Szukaj informacji w Internecie : „Model Ekspertów Gdańsk”, „Panel Obywatelski
Gdańsk”. Zobacz jakie kontrowersje, niejasności i protesty wzbudziły do tej pory projekty
wdrażane przez władze Miasta.
●
Odwiedź Radnego i porozmawiaj z nim na temat Karty Równości zanim Radni
ostatecznie przegłosują wprowadzenie elementów Europejskiej Karty Równości do
Gdańska w maju 2018.
●
Wyślij maile zawierające sprzeciw do osób odpowiedzialnych za wprowadzenie
elementów Europejskiej Karty Równości w Gdańsku, np. Prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza: prezydent@gdansk.gda.pl; możliwy jest też kontakt telefoniczny - Kancelaria
Prezydenta tel.: 58 323 63 10.
Pytania można kierować na: stop.seksualizacji.gdansk@gmail.com

Tylko masowy i zdecydowany sprzeciw może zatrzymać szkodliwe działania
wprowadzane przeciwko Twoim dzieciom.

Diakonia Społeczna

