
 

Să ne unim în demersul de a apăra 
mintea și sufletul copiilor noștri !

 

Să ne unim în demersul de a apăra 
mintea și sufletul copiilor noștri !

Reamintim că au fost foarte bine învățați elevii vrânceni ce înseamnă 
egalitate de gen, roluri de gen  identitate de genși , în data de 24 februarie 2018 
când li s-a spus: 
·  „Cred că este extraordinar de recompensator să facem exercițiul să 
gȃndim dincolo de binaritatea masculine-feminin, pentru că fiecare avem ȋn noi, 
fie că e 0,1%, fie că e 70-80%, din genul pe care ȋl/se consideră celălalt; și la fel 
de bine, și la fel de valabil, sunt acele identități care se numesc non-binare, care 
nu aparțin nici genului masculin, nici genului feminin, s-ar putea să aparțină 
amȃndurura ȋn proporții diferite și variabile sau niciunele... Identitatea de gen și 
orientarea sexuală sunt două lucruri diferite, care se pot combina ȋn orice fel 
posibil. Eu acum mă identific ca un bărbat trans. Hetero, sacro (?), romantic și 
pan-sexual nu mă ȋntreba ce ȋnseamnă, vreau să vă faceți voi exercitiile!” , iar în 
continuare, persoana transgender de sex feminin le spune copiilor: „Am avut 
relații de lungă durată cu femei pe care le-am considerat heterosexuale, pentru 
că eu - și asta vreau să fac mențiunea pentru că persoanele trans s-au săturat 
să fie reduse la corpul lor, la organele lor genitale; nu vrem să fim reduși la asta. 
Genul e aici (arată spre propriul cap). Dar există persoane trans care sunt 
heterosexuale, care pot fi homosexuale și care sunt homosexuale, sau orice altă 
identitate sexuală, orientare sexuală. Se pot ȋmbina ȋn foarte multe feluri.” 

PENTRU CĂ DEFINIȚIA CĂSĂTORIEI  
CA FIIND ÎNTRE UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE

 ESTE CEA MAI BUNA APĂRARE 
ÎMPOTRIVA IDEOLOGIEI DE GEN

Știați că:
au apărut deja cărti
în care copiii sunt învățați 
că doi tați pot reprezenta
un cuplu de părinți?

Știați că:
în România a devenit
obligatorie prin lege 
introducerea ideologiei 
de gen în manualele școlare?

Știați că:
prin lege, sexul 
și genul au definiții
diferite, iar copiii
noștri sunt deja 
învățați aceasta?

Pentru a dovedi că ne pasă 
de copiii României și de
viitorul ei, să conștientizăm
aceste realități noi!

Să ne intereseze ce învață 
copiii noștri despre
identitatea lor, despre 
femeie și despre bărbat !

Pentru ca ei să mai învețe
despre o mamă și un tată 
ca temei al vieții !

Papa Ioan Paul al II-lea spunea despre programul 
politic pentru anularea identității de gen a bărbatului și 
a femeii că este noua „ideologie a răului”, iar Gabrielle 
Kuby a avertizat care este scopul ideologiei de gen: 

“Diferentierea de gen a bărbatului si femeii si 
heteroxualitatea ca normă trebuie anulate. In acest 
scop a fost inventat cuvântul gen (gender)” pentru că 
“Rolurile de gen pentru bărbat si femeie trebuie 
anulate”. Aceasta vor învăța si copiii români pentru că 
“pentru a crea noul om gender trebuie acaparat 
tineretul – cât mai devreme posibil...“ știind că „morala 
și etica, nu numai a creștinismului, ci a tuturor religiilor, 
apără omul de a se supune instinctualitătii proprii, 
pentru că aceasta distruge omul, familia si societatea...

Este timpul îndeosebi pentru crestini de a se 
trezi. Atacul se îndreaptă asupra fundamentului 
creștinismului, si anume a similitudinii omului creat de 
D u m n e z e u .                               .
         Rebeliunea impotriva lui Dumnezeu nu poate fi 
mai radicală, mai dementă, decât atunci când omul 
neagă că este bărbat si femeie”

„Combaterea stereotipurilor de gen“

Includerea în programa şcolară a unor noţiuni privind inclusiv egalitatea de gen și integrarea 
perspectivei de gen în manualele școlare.

Stereotipurile de gen ce vor fi combătute în manuale sunt sistemele organizate de credinţe 
şi opinii consensuale, percepţii şi prejudecăţi în legătură cu atribuţiile şi caracteristicile, 
precum şi rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile şi bărbaţii.                                         

Aceasta înseamnă că este stereotipic să crezi că femeia naște copii, îi hrănește, îi crește ori că
 bărbatul îi apără, îi ocrotește, le dă putere și le asigură mediul securizant de dezvoltare. 

În aceste condiții, Referendumul pentru definirea în Constituție a termenului de soți ca 

fiind bărbat și femeie devine crucial pentru că ocrotește - la nivelul cel mai înalt juridic - 

cei doi termeni de bărbat și femeie. 14 State au defint deja în Constituțiile lor, înaintea 

noastră, căsătoria ca fiind între un bărbat și o femeie, pentru a-și apăra copiii.

În imaginea de mai jos este o secvență din 
clipul folosit pentru promovarea activității 
„educative“ din 24 februarie 2018 din care 
am redat citatul de mai sus:

Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor și organizarea unei campanii de 
sensibilizare și promovare a rolului și importanței dezvoltării abilităților non – cognitive  la 
adolescenți cu accent pe eliminarea stereotipurilor.                                                        .

Așadar, noutățile în educația copiilor noștri sunt următoarele:

Așadar, este foarte important să cunoaștem toate definițiile noi de mai sus 
pentru a ne apăra copiii pentru că avem această posibilitate în baza dreptului 
prevăzut de art. 29 alin 6 din Constituția României pe care îl au părinții de a 
asigura potrivit propriilor convingeri educația copiilor minori a căror răspundere 
le revine. Acest drept este prevăzut nu numai în Constituție, ci și în Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, unde se statuează foarte clar 
dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor potrivit propriilor 
c o n v i n g e r i  r e l i g i o a s e ,  fi l o z o fi c e  ș i  p e d a g o g i c e .            .

 Platforma civică pentru drepturi și libertăți ÎMPREUNĂ este cea mai mare și profundă formă de unitate a 
societății civile din România, compusă din 500 de ONG-uri și peste 1000 de intelectuali, reuniți pentru prima dată 
într-un număr așa copleșitor în istoria recentă a României. Platforma ÎMPREUNĂ a realizat, până în prezent, 
demersuri internaționale împreună cu peste 250 de ONG-uri din 8 țări.

DE CE ESTE IMPORTANT REFERENDUMUL?



 CE ÎNSEAMNĂ CĂ VOR INVĂȚA  
COPIII NOSTRI? 

 În România, omul este frânt în două în 
sensul că sexul și genul lui nu ar fi unul și 
același. Astfel :
 * “prin  desemnăm ansamblul sex
trăsăturilor biologice şi fiziologice prin care se 
definesc femeile şi bărbaţii”
  * “prin  desemnăm ansamblul gen
format din rolurile, comportamentele, 
trăsăturile şi activităţile pe care societatea le 
consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, 
pentru bărbaţi”
  Așadar, copiii nostri vor învăța că 
sexul și genul sunt două aspecte diferite
ale identității lor. 

 Cu alte cuvinte, potrivit acestor dispoziții legale, copiii noștri vor 
învăța că  - și de aceea trebuie “combătut” - să naști este stereotipic feminin
copii, să îi crești, să îi educi și că - și de aceea este stereotipic masculin 
trebuie “combătut” - să încerci să asiguri mijloacele de trai ale familiei tale și 
să încerci, ca bărbat, să o ocrotești.

 Așa se explică de ce au apărut deja cărți în acest sens. Iar de acum, 
cu o prevedere legală în sensul introducerii în manualele școlare a 
acestor aspecte, ne putem imagina ce pot ajunge să învețe copiii noștri.
 Toate acestea produc o vătămare în ființa unui copil aflat în formare 
pentru că între bărbat și femeie există diferențe esențiale. Or, tocmai rolurile 
diferite ale femeii și bărbatului determinate de aceste diferențe biologice 
dintre ei sunt considerate azi stereotipuri de gen.   
               . 
  înseamnă anihilarea, dizolvarea acestei diferențe Egalitatea de gen
de gen dintre femeie și bărbat. Exact aceasta înseamnă combaterea 
stereotipiilor de gen - în mod obligatoriu, acum, introdusă în manualele 
școlare. În vara aceasta  au fost organizate tabere pentru învățarea egalității 
de gen de către adolescenți, pentru „reeducare în spirit gay“(evz.ro/moldova-
adolescente-reeducate.html). Să nu ne lăsăm înșelați de terminologie: 
egalitatea ÎN DREPTURI a femeilor cu bărbații (absolut corectă și de 
netăgăduit sub nicio formă) reprezintă cu totul altceva decât 
EGALITATEA DE GEN ori de egalitatea - ÎN TOATE PRIVINȚELE - cum o 
numește Gabrielle Kuby -  între femei si bărbați.

     TERMENI  ABSOLUT NECESAR DE CUNOSCUT
 DE CĂTRE UN PĂRINTE, ÎN ROMÂNIA

  

Ultimele dispoziții legale în materia 
educației prevăd :
Includerea în programa şcolară a unor 
noţiuni privind egalitatea de gen  .      
Integrarea perspectivei de gen în 
manualele școlare
Combaterea stereotipurilor de gen în 
rândul tinerilor.
O r g a n i z a r e a  u n e i  c a m p a n i i  d e 
sensibilizare și promovare a rolului și 
importanța dezvoltării abilităților non – 
cognitive  la adolescenți cu accent pe 
eliminarea stereotipurilor.
Aceasta înseamnă că elevii nu vor mai 
învăța ceea ce credem noi - ca societate 
milenară - că intră în atribuțiile femeii 
și ale bărbatului. Aceste atribuții devin 
simple „stereotipii de gen“ care încalcă 
“egalitatea de gen” potrivit cu care 
orice gen poate îndeplini în mod egal 
rolurile celuilalt gen sau, mai simplu 
spus, orice persoană, indiferent de 
sexul pe care îl are, poate fi, în mod 
egal, orice gen dorește.

Rezistența în fața ideologiei de gen 
este incriminată ca homofobie deși 
termenul nu are nici pe departe această 
conotație. 

A apăra firescul de a fi  al 
femeii și al bărbatului nu poate fi 
incriminat sub nici o denumire, ci 
reprezintă esența de a fi a omului și 
nu un simplu construct social. 

Iată cum a motivat Curtea 
Constituțională a Bulgariei 
respingerea acestei ideologii:

Ministerul Educației Naționale a propus 
deja disciplina “Dimensiunea de gen de-a 
lungul istoriei”. Iată definiția “dimensiunii 
de gen” cuprinsă într-un material de la 
UNICEF accesibil aici: http://www.unicef.ro/wp-
content/uploads/perspective-asupra-dimensiunii-de-gen-in-

educatie.pdf unde se precizează:

”Ca urmare, studiul de faţă nu a fost pentru 
autorii săi doar un simplu demers de 
investigaţie ştiinţifică, ci a reprezentat un 
exerciţiu real de conştientizare a propriilor 
stereotipii de gen, de reconsiderare a 
p r o p r i i l o r  p e r s p e c t i v e  a s u p r a 
masculinităţii şi feminităţii şi, implicit, o 
şansă de cunoaştere mai bună a resorturilor 
subtile care construiesc permanent 
identitatea de gen a fiecăruia dintre noi” 
Identitatea de gen este rezultatul unui proces 
complex de socializare a persoanei şi se 
construieşte progresiv, cu elemente specifice 
pe parcursul fiecărei etape de viaţă;

Familia şi alţi factori educaţionali sau de 
informare induc deseori prejudecăţi, 
stereotipii, inegalităţi şi discriminări de 
gen, iar acestea pot fi contracarate prin 
efortul organizat şi susţinut al şcolii.”

Consecințele  ideologie i  de  gen:                       :
 “Performanțele copiilor scad, ei devin rezistenți la învățătură, scandal 
permanent în clasă și în curtea școlii, violență între elevi, violență contra 
profesorilor, violența sexuală între minori” ( G. Kuby)

Copiii noștri vor învăța toate acestea. Manualele vor avea introduse aceste 
noțiuni. Elevii vor învăța că omul nu este bărbat sau femeie, ci că este ceea ce 
el alege să fie la un moment dat.

„
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