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Hát nem furcsa? Valakik már akkor el?re látták a jöv?t...

A genderideológia hazai terjesztésének vezetését maga Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége vállalta magára.
2009-ben egy szervezetet is létrehoztak a genderpropaganda népszer?sítésére.
És hogy kik támogatták Dobrev kezdeményezését, az Unifem-Ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
megalakulását? Érdekes a névsor, jó, ha fennmarad az utókornak: Asbótné Thorma Judit (Magyar N?k
Szövetsége), Bánáti Jánosné Ilona (Magyar Ügyvédn?k Egyesülete), Buday-Gyarmati Andrea (olimpikon),
Czakó Borbála (londoni nagykövet), Danks Emese (Erste Bank), Göncz Kinga (külügyminiszter), Gurmai
Zita (szocialista EP-képvisel?), Herczog Mária (a Gazdasági és Szociális Tanács állandó bizottsága),
Junghaus Tímea (Open Society Institute), Király Júlia (a Magyar Nemzeti Bank alelnöke), Lamperth Mónika
(az MSZP elnöki kabinetvezet?je), Palya Bea (énekes), Ránky Katalin (L’Oréal), Sebestyén Márta (énekes),
Szelényi Zsuzsa (Budapesti Európai Ifjúsági Központ), Takács Ildikó (Reklám Világszövetség), Wirth Judit
(N?k a N?kért az Er?szak Ellen) és Tóth Herta (CEU, N?i Érdek Szövetség).
A propagandának hamar meglett a hatása, 2009-ben már kormányrendelet tette kötelez?vé a genderszemléletet
az óvodákban, ennek érdekében a legkisebbek nevelésének országos alapprogramját is módosították. A rendelet
szerint a foglalkozásokon az óvodapedagógusoknak kerülniük kellett volna a nemi sztereotípiák er?sítését. Például
ez a gyakorlatban a teljes magyar népmesekincs mell?zését jelentette volna.
A nemiség semlegessé tételén kívül a nevelési alapprogram rögzítette a kívánatos óvodakép kialakításánál, hogy
az óvodai nevelésben biztosítani kell a migránscsaládok gyermekeinek az önazonosság meg?rzését, ápolását,
er?sítését. A kisgyermekekkel foglalkozó nevel?ket kötelezte a jogszabály arra is, hogy a gyermekeket a
különböz?ségek, a másság elfogadására, azok tiszteletére kell szoktatni – írta összegzésében az akkori sajtó.
Konzervatív oldalon a jogszabály elfogadása óriási tiltakozást váltott ki, rengeteg gyermekpszichológus hívta fel a
figyelmet arra, hogy a kicsik lelki fejl?désére milyen káros hatással van a rendelet.
Kerestük a témában Vekerdy Tamás aggódó észrevételeit is, de sajnos nem találtuk. Mit gondolnak, miért? Mert
Vekerdy úr is tagja volt annak a bizottságnak, amelynek ajánlása háttérül szolgált a jogszabály elfogadásához,
vagyis a szakmai anyag támogatta a genderpropagandát az óvodákban.
2010-ben a Fidesz egyik els? intézkedése volt a genderrendelet eltörlése, emiatt Magyarországon nem tudott
gyakorlatba lépni a nácikat messze túllicitáló gyerekkísérletek els? állomása.
2010 lehetne tehát a választóvonal. Hát nem furcsa? Valakik már akkor el?re látták a jöv?t: a migrációt és a
genderkérdést. És hogy ne érje váratlanul a magyar társadalmat, már az óvodákban megkezdték a felkészítést.
De nemcsak ott, az 1004/2010. (I. 21.) kormányhatározat az államigazgatás és az élet egyéb területén is a
genderszemlélet átültetését írta el?. Ez viszont a Fidesz kormányra kerülésével megakadt.
Forrás: Bádog - Bayer Zsolt blogja

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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