
 
 

1 
 

Kérések és javaslatok a CSW 62. ülésszakának záródokumentumával 

kapcsolatban Magyarország delegációja felé 

 

 
Ne támogassa Magyarország a gender ideológiát, az abortuszt és a gyermekek szexualizálását 

az ENSZ nőügyi ülésszakán! 

 

 

1. Arra kérjük a magyar delegáció tagjait, hogy javasolják az ülésszak tervezett 

záródokumentumában1 megjelenő gender egyenlőség helyett a nők és férfiak 

egyenjogúsága, vagy a nemek (sexes) közti egyenlőség kifejezés használatát. 

 

 Magyarország jogszabályaiban nem szerepel a gender fogalom, mi két nemről, férfiakról és 

nőkről beszélünk. Nem szeretnénk, hogy a nemzetközi dokumentumokon keresztül hazánkba 

is beszivárogjon a gender ideológia. Az ENSZ-ben ellentmondásos módon használják a 

gender egyenlőség fogalmát. Néhol a férfi-nő közti egyenlőségre utalnak vele, míg máshol a 

transzgender ideológia megalapozására használják. 

Példa lehet a megközelítésbeli ellentmondásokra az UNESCO, a UNICEF, a UNAIDS és az 

UN Women legfrissebb, 2018-as közös kiadványának2 alábbi mondata: 

“[Az átfogó szexuális nevelés] hozzájárul a gender egyenlőséghez azáltal, hogy növeli a 

tudatosságot a gender központi szerepéről és sokféleségéről az emberek életében." 

A "gender egyenlőség" égisze alatt erősödtek meg az utóbbi évtizedben a különféle bizarr 

gender törekvések, amelyek eredményeként például egyes országokban hormonkezelést adnak 

a gyermekeknek nemük „megváltoztatása” céljából, vagy beengedik a női öltözőbe a magukat 

nőnek tartó férfiakat. A Facebook pedig tucatnyi gendert kínál fel nemünk megválasztására, 

ha éppen olyan országban tartózkodunk, ahová már bejutott a gender ideológia. 

 

2. A dokumentumban nem esik szó az anyai ellátásról, az anya szót meg sem 

említik benne. Arra kérjük a magyar delegációt, hogy tegyenek javaslatot az 

anyákkal való gondoskodás kiemelésére az ülések során. 

 

                                                           
1Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls, 

Draft agreed conclusions, Commission on the Status of Women Sixty-second session, Text presented by the 

CSW 62 Bureau 2 February 2018 

unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/csw/62/csw62%20draft%20agreed%20conclusions%20-

%20text%20presented%20by%20the%20csw62%20bureau.pdf?la=en&vs=4229 

2 Revised International Technical Guidance on Sexuality Education, UNESCO, 2018 

unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf 
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3. Tegyen meg mindent a magyar delegáció, hogy kikerüljön a 62. CSW 

záródokumentumából az átfogó szexuális nevelés fogalma. 

 

A dokumentum célja az egész világon bevezetni az úgynevezett átfogó szexuális nevelést. 

Nézzük meg, mit is értenek az ENSZ szervei szexuális nevelés alatt. 

 

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által kiadott 

Nemzetközi segítség a szexuális neveléshez című iránymutatója3, melyet más ENSZ szervek is 

támogattak, mint a Nemzetközi Gyermekalap (UNICEF), a Népesedési Alap (UNFPA) és az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) célul tűzte ki, hogy a gyermekek az önkielégítésről, a 

homoszexualitásról és a gender sokszínűségéről tanuljanak. 

 

Az útmutató szerint a gyermekeknek: 

 

5-8 éves korban meg kellene tanítani a nemi erőszak fogalmát, a gender és a bilógiai 

nem közti különbségeket (?), illetve meg kellene ismerniük a HIV fertőzött emberek 

alapvető szükségleteit. 

 

9-12 éves korban iskolai keretek közt meg kellene tanítani a szexuális irányultság 

fogalmát és elfogadását, a béranyaság fogalmát, illetve a következőkről kellene szót 

ejteni: „Jellemezzük a szexuális ingerlésre adott választ férfiak és nők esetében.”  

 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által támogatott szexuális nevelés európai 

irányelvei4 szerint a gyermekeket a következőkről kellene tanítani az óvodától kezdődően az 

oktatási rendszer keretein belül: 

 

0-4 éves korban: 

 „élvezet és örömszerzés a saját test érintésével, kora gyermekkori 

maszturbáció” 

 „jog a nemi azonosság tisztázásához” 

Szülőként joggal aggódhatnánk, tudván, hogy gyermekünk éppen egy a fentieket magában 

foglaló óvodai foglalkozáson vesz részt! 

4-6 éves korban: 

  „élvezet és öröm a saját test érintésével, kora gyermekkori maszturbáció”  

 „azonos neműek közti barátság és szerelem”  

 

                                                           
3 Revised International Technical Guidance on Sexuality Education, UNESCO, 2018 

unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf 

4 WHO Regional Office for Europe and BZgA Standards for Sexuality Education in Europe 

bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf 
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6-9 éves korban: 

 „élvezet és öröm a saját test érintésekor (maszturbáció/öningerlés)” 

9-12 éves korban: 

 „a nemi identitás és a biológiai nem közti különbség”  (A  transzgender 

propagandát ajánlják, a gyermekeket „nemváltásra” biztatják a mentális 

problémák kezelése helyett, ha nem azonosulnak, akár csak átmenetileg, a saját 

nemükkel.) 

12-15 éves korban: 

 „terhesség (azonos neműek közti kapcsolat esetén is)” (Talán itt a béranyaságra 

gondolhatnak, másképp ezt nem tudtuk értelmezni.) 

  „szexualitás és szexuális orientáció sokszínűségének elfogadása, tisztelete”  

15 éves kor felett 

  „abortusz joga” (Ilyen jogot egy kötőerejű nemzetközi dokumentum nem 

fektet le, nem létezik ilyen általánosan elfogadott, nemzetközi szinten 

lefektetett jog.) 

 

 

4. Tegyen meg mindent a magyar delegáció az ENSZ női ülésszakán elkészülő 

dokumentum tárgyalásakor az abortuszok propagálására használt szexuális és 

reproduktív jogok, illetve a szexuális és reproduktív egészség kifejezések 

eltörléséért.  

 

Javasoljuk, hogy a szexuális és reproduktív egészség helyett használják az alapvető egészség 

vagy az egészség szavakat, a reproduktív jogok tekintetében pedig kössék ki, hogy, 

semmiképp sem jelenthet abortuszhoz való jogot. Ha a fentieket nem sikerül elérni, próbálják 

a következő mondatrésszel kiegészíteni a reproduktív egészség fogalmát: 

 

"… amely képessé teszi a nőket, hogy biztonságosan menjenek végig a várandósságon és a 

szülésen, a gyermek és az anya szempontjából egyaránt." 

 

Magyarország Alaptörvénye kimondja: "Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek 

joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem 

illeti meg." 
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5. Tegyen meg mindent a magyar delegáció a kislányok és szüleik jogainak 

védelmében, és szólaljon fel a lányok kifejezés használatával szemben a kérdéses 

részek kapcsán. 

 

A dokumentum számos helyen használja a nők és lányok kifejezést, ahol a lányok halmazába 

tartoznak a lánygyermekek is születésüktől kezdve. A dokumentum jelenlegi formája alapján 

6-7 éves gyermekek szabadon dönthetnének a szexualitásukról.  

 

Példa: "Biztosítsák a vidéki nők és lányok számára a szexuális és reproduktív jogokat, 

beleértve a családtervezéssel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyetemes 

hozzáférést, és biztosítsák a jogukat, hogy szabadon és felelősségteljesen irányítsák a 

szexualitásukat, és szabadon és felelősen döntsenek róla, szabadon a kényszerítéstől, a 

megkülönböztetéstől és az erőszaktól. (12. z.) 

Hova vezethet ez? Egy 8 éves kislánynak, ennek alapján, szabadon lehetne döntenie arról, 

hogy létesít-e szexuális kapcsolatot. Ez az irány figyelmen kívül hagyja a szülői jogokat. Így 

például amennyiben az ötlet megvalósulna, egy 12-13 éves lány a szülő tudta nélkül, titokban 

mehetne el abortuszra. 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Államtitkár Asszony! 

Tisztelt Nagykövet Asszony! 

Tisztelt Magyar Delegáció! 

Köszönjük, hogy időt szántak összefoglalónkra. Bízunk benne, hogy Magyarország az 

Alaptörvényében lefektetett alapelveket és a családbarát értékeket fogja képviselni az ENSZ 

női ülésszakán! 

Tisztelettel: 

Zaymus Eszter kampányigazgató (CitizenGO) 

és a hivatkozások közt jelzett online petíció magyar aláírói 

 

 

 

 

Budapest, 2018. március 8. 
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