
POLEN: Lärare riskerar 5 års fängelse 
om de 'förvandlar barn till bögar'. 
Lagstiftning kommer bedöma sexundervisning som 'pedofili'

LDC av Lionel Du   Cane - April 21, 2020

Den polska regeringen förbereder ny lagstiftning som kan göra att 
sexundervisning i skolan och 'främjande av sexuell aktivitet hos 
mindreåriga' blir kriminaliserat.

Demonstranter samlades för att demonstrera mot lagförslaget, kallat "Stoppa Pedofili"-
lagen, som skulle kunna ge lärare som lär om sex upp till 5 års fängelse om de befinns 
skyldiga.

Enligt LG  BTQ Nation, är syftet med lagstiftningen att "kriminalisera främjande av 
minderårigas sexuella aktivitet", vilket antyder att lärare som bedriver sexundervisning "lär 
upp och bekantgör barn med homosexualitet".

I ett uttalande skrev anhängare av lagstiftning att "De organisationer och aktivister som är 
mest inblandade i främjandet av sexuell 'utbildning' i vårt land är LGBT-lobbyn."

"Medlemmar i dessa rörelser som deltar i genomförandet av sexualundervisning i skolor i 
Västeuropa har dömts för pedofili", fanns tillagt i lagförslaget.

Men Anna Blus, en forskare inom Amnesty International, kallade lagstiftning "upprörande" 
och "extremt vagt och grov", enligt DW.

Ytterligare en politiskt inkorrekt artikel, översatt av :
Traducteur Sans FrontiéresTraducteur Sans Frontiéres 
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https://www.dw.com/en/poland-new-legislation-treats-sex-education-as-pedophilia/a-50853031
https://www.lgbtqnation.com/2020/04/poland-may-start-sending-teachers-jail-turning-kids-gay/
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POLEN: Lärare riskerar 5 års fängelse...

Medan Blus fördömde lagstiftningens ”potentiellt katastrofala följder", så tillade hon att  
"det här lagförslaget kommer att sätta unga människor i riskzonen."

HBT-aktivisten Ola Kaczorek berättade för Reuters att: "Det här skulle göra det omöjligt för
oss som lärare att komma in i skolor och lära barnen om människor, om vad som gör oss 
till individer, och vad som är könsidentitet eller sexuell läggning."

"Vanligtvis är skolan inte en trevlig miljö för icke-heterosexuella barn, men nu kommer det 
att bli ännu tuffare," lade Kaczorek till.

Polens läroplan har för närvarande inte har en obligatorisk sexualundervisning. Lärare 
kan, om den föreslagna lagstiftningen genomförs, få upp till 3 - 5 år bakom galler för 
sexundervisning av barn, då "barn blir sexuellt medvetna och bekanta med 
homosexualitet."

Propositionen kom till Riksdagen genom en framställan som krävde över 100 000 
underskrifter för att frågan skulle tas upp.

I februari förklarades en tredjedel av Polen vara en "LGBT-fri” zon enligt en "Hat-Atlas"-
karta som hade delade upp det centraleuropeiska landet.

Artikelns originallänk
https://nationalfile.com/poland-teachers-could-face-5-years-prison-for-turning-kids-gay/

https://www.reuters.com/article/us-poland-lgbt-education-trfn/poland-mulls-law-denouncing-sex-educators-as-paedophiles-and-gay-activists-idUSKCN21X2ZA

