
Podpořme
manželství 

muže a ženy!
„Je vedena světová válka proti rodině. Velkým ne-
přítelem rodiny je teorie gender. Snaží se ovlivňo-
vat také výchovu dětí.“

papež František 
v Gruzii 1. 10. 2016 a v Amoris laetitia 56

Jenom VztAh muže A ženy od počátku garantuje 
pokračování lidstva. Proto pouze tento vztah může 
být nazván manželstvím a zaujímat privilegovanou 
pozici ve společnosti.  
Dítě má PráVo rozvíjet se v plnohodnotné rodině, 
kterou tvoří otec a matka se svými nezastupitelný-
mi rolemi.  
neDoPuSťme, aby manželstvím a rodinou bylo 
nazýváno něco jiného, co zároveň otevře dveře 
možnému pronásledování křesťanů a všech, kteří 
vyznávají tradiční lidské hodnoty. 

Chcete uplatňovat práva a povinnosti rodičů vůči 
svým dětem?  neLze!

Jste v nebezpečí, že Vaše dítě bude předáno do výcho-
vy někomu vhodnějšímu.

Požadujete, aby škola re-
spektovala náboženské či 
hodnotové zaměření vaší 
rodiny? neBezPeČnÉ! 

Podle Marxe bylo nábožen-
ství opiem lidstva, podle 
Istanbulské úmluvy je zdro-

jem nežádoucích kulturních stereotypů. Některá lidská 
práva už platit nebudou – mezi nimi svoboda vyznání.

učíte děti o biologii člověka v souladu s poznatky 
přírodních věd? rISKAntní!

Podle genderové ideologie je člověk úplně vytržen 
z řádu přírody a zpochybňuje se vědecké poznání 
ohledně člověka, který má též své biologické danosti. I 
suché konstatování, že spermie proniká do vajíčka, je 
považováno za stereotyp.  

Věříte, že muži obviněnému – právem či neprá-
vem – z násilí bude zajištěna spravedlnost? omyL!

Bude uplatněna presumpce viny. Úmluva zakazuje 
smírčí řízení a mediaci a tento odklon od spravedlivé-
ho procesu, jak je v Úmluvě výslovně zmíněno, nebude 
považován za diskriminaci. 

zdá se vám potřebné po-
skytovat poradenské a te-
rapeutické služby s cílem 
uzdravit rodinné vztahy 
v duchu tradiční rodiny? 
neLze!

náš Příští žIVot PoDLe IStAnBuLSKÉ úmLuVy
aneb nové náboženství – ideologie genderu

„Neumíme odhalit novou tvář marxistické ideologie. 
Tentokrát staví na menšinách, které prý většina utla-
čuje. Zpochybňuje všechno přirozené, jako je právo na 
život od početí až do přirozené smrti, rozdílnost muže 
a ženy či právo dětí na bezpečí domova postaveného 
na věrné lásce otce a matky, kteří své rozhodnutí zpe-
četili uzavřením nerozlučitelného manželství.“                                               

arcibiskup Jan Graubner 
Velehrad 5. července 2018

Vedete děti k tomu, aby přijímaly vlastní tělo a jeho 
proměny s odpovědností? ChyBnÉ! 

Pohlaví je jen přibližná biologická kategorie (viz slov-
níček pojmů: www.transparentprague.cz). Ve 12 letech 
se každý sám rozhodne podle svých genderových po-
citů – stačí zajít na matriku (občanský zákoník, nový 
§ 29). Jediné, o co se máme snažit, je jakékoliv tělesné 
uspokojení. (Standard sexuální výchovy WHO, který 
bude zaveden do škol.)

Vedete dívku k tomu, že 
jednou bude dobrá man-
želka a matka?  
neVhoDnÉ! 

Mateřský instinkt je jen kul-
turní stereotyp a nevíme, 
jaký typ manželství dcera 
uzavře.

Vedete chlapce k tomu, že bude ochráncem své 
ženy a dětí, že má být ohleduplný k ženám každého 
věku? neBezPeČnÉ! 

Jeho zdvořilost může být vyhodnocena jako gendero-
vé násilí. Žena ochranu nepotřebuje, tak se uplatňuje 
její rovnost. Vždy je třeba být ostražitý, protože nevíte, 
jakou genderovou identitu zrovna prožívá manželka, 
partnerka, vlastní dítě, nějaká cizí žena. 



PřeDStAVIteLÉ CírKVí V Čr ProtI rAtIFIKACI 
IStAnBuLSKÉ úmLuVy

„Inspirací harmonické Evropy je evropský kulturní, ná-
boženský a humanistický odkaz. 
Trváme na ochraně přirozeného lidství. 
Úmluva obsahuje řadu autodestruktivních prvků. 
Odsuzujeme výchovný koncept, který napadá přiroze-
nou touhu člověka po nalezení bio-psycho-sociální jed-
noty. Ideologie, která popírá nezastupitelnou hodnotu 
této harmonické jednoty, ničí v člověku schopnost na-
vazovat trvalé a bezvýhradné mezilidské vztahy. Bez 
nich se člověk stává osamělou a sobeckou bytostí, kte-
rá nedokáže vytvořit zázemí pro další generaci, a před-
stavuje snadnou oběť sil totality a zvůle.    
Varujeme před trendy, které stavějí na sváru, rozdě-
lování a hrozbách a které mylně za účinnou prevenci 
vydávají strach z trestu, apriorní podezíravost a ničím 
neohraničenou kontrolu.“

Z prohlášení ze dne 7. června 2018

Istanbulská úmluva, která zavádí do právního řádu  
genderovou ideologii, chce chránit ženy, avšak záro-
veň tato ideologie nedokáže ženu jasně definovat. 

Budeme mlčet tak dlouho, až budeme jako křesťa-
né a normální lidé postaveni mimo zákon?

nebojme se demokratickými prostředky bránit ro-
dinu a manželství jako společenství muže a ženy.

oslovme poslance různých politických stran. 

Podepisujme petice:
www.podporamanzelstvi.cz
www.ceinspiration.eu

Více najdete na: www.istanbulskaumluva.cz

oDmítněme IStAnBuLSKou úmLuVu,
kterou může Parlament schválit bez nás. 

„Hrozí nám útok na rodinu. Jsou navrhovány bezprece-
dentní a ničivé zákony proti ní. Jsou chystány zákony 
degradující člověka na jakési bezpohlavní cosi. Nepo-
třebují naše děti spíše výchovu k mateřství a otcovství, 
než návrhy, které operují s pojmy rodič A a rodič B?“  

kardinál Dominik Duka 
katedrála sv. Víta 21. dubna 2018 

umožňuje vstup ideologie gender do právního sys-
tému Čr, a tím do života nás všech. Autoři do textu 
programově zařadili nové pojmy gender a genderová 
identita. Vzhledem k tempu, jakým gender ideologie 
proniká do vládních úřadů, do koncepcí a zákonů, mu-
síme se ptát: Jaká je definice muže, ženy? Jaký je počet 
pohlaví a genderových identit? Které podoby sexuální 
orientace jsou pro vyznavače gender ideologie ještě 
přijatelné?
ohrožuje evropskou kulturu a s ní i výchovu dětí. 
V rámci nařízení vzdát se tzv. kulturních stereotypů 
o mužích a ženách se prakticky zakazuje předávat dal-
ším generacím znalosti, zkušenosti, tradice, tedy to, co 
se osvědčilo jako hodnotné.  Vychovávat znamená pře-
dávat kulturu – v Evropě kulturu úcty k ženě a matce. 
Podle úmluvy to, co je a není pro naši společnost dob-
ré, posoudí kontrolní  komise (mezinárodní expertní 
komise GREVIO).
úmluva je nepotřebná. Náš trestní řád kriminalizuje 
všechny formy násilí, rovnost mužů a žen máme i ve 
školském zákoně. Fakt, že násilí nezmizelo – dokonce 
ani z rodin – není nedostatkem předpisů, ale nedostat-
kem lásky, úcty k druhým, pokory i nedostatkem vý-
chovy.
hlásá třídní boj mezi muži a ženami. Úmluva ne-
hledá pravé příčiny násilí mezi lidmi, ale nařizuje jed-
nostranný, tzv. genderový pohled: násilník je muž, obě-
tí je žena, protože je žena.
Je založena na nespravedlivosti vůči mužům. Muž 
může být obviněn kýmkoliv a prakticky nemá možnost 
obhajoby.

GenDeroVÉ teorIe 

Vznikly z radikálního feminismu druhé poloviny 
20. století, který byl ovlivněn marxismem, strukturali-
smem a učením Freuda. Na základě působení lobbistic-
kých skupin se staly vůdčí linií OSN, jsou podporovány 
USA a EU. Prosazuje je silný společenský tlak levicově-
liberálních médií, univerzit, politiků a hlavně aktivistů 
(neziskové organizace) LGBTQ+. Existuje snaha o jejich 
šíření pod silným ekonomickým tlakem. 

Jejich tvrzení lze vyjá-
dřit takto: muži a ženy 
neexistují, pohlaví nee-
xistuje, to vše je pouze 
důsledkem dosud zau-
žívané kultury. V jejich 
publikacích se diskutuje 

i o tom, že pedofilie je další rovnocenná varianta života. 
Odmítají racionální kritiku, zabraňují opačným názo-
rům a matou veřejnost nejednoznačnou terminologií. 

Příklady zákonů inspirovaných ideologií gender 

 • Koncepce rodinné politiky vlády ČR schválená  
  v roce 2017. I když byla hodně upravena, přesto  
  používá spojení „všech typů rodin“. 
 • Istanbulská úmluva.
 • Změna občanského zá- 
  koníku, ze kterého má  
  být vypuštěna defini- 
  ce manželství jako svaz- 
  ku muže a ženy.
 • Nově připravované rám- 
  cové vzdělávací progra- 
  my pro školy. 
 • Návrh změny občanského zákoníku ohledně změ- 
  ny pohlaví. 


