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Naast een voortdurende mediatisering van holebi 

gedachtegoed is er de laatste tijd een steeds luidere 

roep op gendergelijkheid.  Deze voortdurende media 

aandacht maakt dat kritische bedenkingen zoals voor 

anticonceptie, echtscheiding, abortus, euthanasie, 

hulp bij zelfdoding, ongehuwd samenwonen, worden 

beschouwd, niet alleen als achterlijk, maar als een 

bedreiging.  De verspreiding van de gendertheorie is 

het zoveelste sluipend gif dat onze maatschappij 

ondermijnt en uiteindelijk totaal zal vernietigen. De 

gendertheorie is gebaseerd op ‘gender’ in plaats van op ‘sekse’. Gender 

staat voor de socioculturele aspecten van het man- of vrouw zijn, sekse 

voor de biologische verschillen.  Het feit dat de socialistische indieners 

een wettekst indienen in het Vlaamse parlement, toont aan waar deze 

naartoe willen en wat hun argumenten zijn. 

 

De socialistische indieners denken dat de mens “zomaar” het recht zou 

hebben van geslacht te veranderen alsof dat niet een vast gegeven, in ons 

wezen, in ons zijn, in ons bestaan is ingeschreven,  maar slechts een 

sociale constructie zou zijn.  Daaruit leiden ze dan “discriminatie” af, die 

“moet weggewerkt worden”.  De indoctrinatie leidt er dan toe dat ieder 

die deze cultuuromslag kritische zou benaderen het zwijgen moet worden 

opgelegd, vervolgd moet worden onder zogenaamde discriminatiewetten 

enz.. Ook moet dat gedachtengoed in de scholen  ingelepeld en 

ingepeperd worden. Jeugd wordt opgeleid om dat bij hun zogenaamde 

vrienden en vriendinnen te promoten en ingang te doen vinden en elke 

‘discriminatie’ die gevonden wordt aan te klagen. 

 

Moreel is het verwerpelijk en wetenschappelijk zijn we man of vrouw 

door ons chromosoombestel in elke cel, gelijkwaardig aan mekaar maar 

elk zijn eigenheid. Het niet is toegestaan om het geslacht te 

veranderen. In feite is de verspreiding van dit gedachtengoed gelijkaardig 

aan dat wat met euthanasie en de hulp bij zelfdoding heeft plaats 

gevonden. Intussen zijn de mensen hieraan zo gewend geraakt dat dit als 

de normaalste zaak wordt beschouwd. Miljoenen euro’s van de ziekte 

verzekering worden eraan gespendeerd, en de laatste tijd worden meer en 



meer jongeren op geslachtsoperaties voorbereid zonder dat deze kinderen 

daarover kunnen beslissingen nemen op een ernstige manier. Deze tekst 

toont in alle duidelijkheid waar men naartoe wil. De jeugd zo perverteren 

dat ze dat alles als normaal beschouwen. 

 

Tot slot ( Kardinaal Eijk) 

De medische vooruitgang vormt de motor van een cultuur waarin het 

individualisme kan openbloeien en de gendertheorie een vruchtbare 

grond kan vinden. De verspreiding van die opvattingen gaat hand in hand 

met groeiende onverdraagzaamheid ten aanzien van diegenen die deze 

ideeën niet aanvaarden. Er wordt gesproken over tolerantie en de vrijheid 

van het individu dat mag denken wat hij wil, maar in de praktijk moeten 

mensen een bepaalde kijk op de mens, een dualistische visie op de mens 

en de opvatting dat het lichaam vormbaar en maakbaar is, 

accepteren. Wie zulke ideeën verwerpt en afkeurt wordt niet langer 

aanvaard in de universitaire wereld, de politiek en de massamedia. Dat 

maakt het ook voor christenen bijzonder moeilijk nog voor hun ideeën uit 

te komen. Men moet het recht opeisen trouw te blijven aan hun geweten 

als ze willen vermijden dat zij daarvoor in de toekomst worden 

lastiggevallen of zelfs in de gevangenis worden opgesloten. 

 

 


