
 

I. Nemzetközi Konferencia a Nemről, a Genderről és az Oktatásról 
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Madridi nyilatkozat a megértésről, a tiszteletről és a 
szabadságról 

 

 

  

 

Az úgynevezett "gender perspektívát" a nemzetközi napirenden először egy olyan 
eszközként mutatták be, ami egyenlő lehetőségeket és egyenlő jogokat biztosít a 
nőknek és a férfiaknak. Mára ez egy valóságos "nemi ideológiává" változott, melynek 
céljai veszélyesek a demokráciára. A hazugsággá vált gender ideológiát számos 
esetben erőszakos módon használják fel. 
  
Orvosi, jogi, szociális és politikai területek szakértői, civil szervezetek képviselői, és 
homoszexuális emberek gyűltek össze Madridban azzal a céllal, hogy megvitassák a 
gender ideológia stratégiáit és következményeit. A résztvevők a konferencia során az 
alábbi következtetéseket vonták le, és osztják meg a nyilvánossággal és a médiával:  
  

1.  Sok tennivaló áll még előttünk, hogy kivívjuk az egyének teljes tiszteletét az 
oktatásban és a társadalomban egészében egyaránt. Továbbra is szükség van a 
nevelésre, és bizonyos esetekben jogi lépések megtételére a mindenféle erőszak, 
köztük a kulturális, nemi és fizikai  (pl. elhízás vagy a fogyatékosság) különbségeken 
alapuló, illetve a gender diszfória, vagy az azonos nemű vonzalmak miatti gyermekek 
és felnőttek elleni erőszak elkerülése érdekében. 
 

2. Társadalmunkban élnek szenvedő emberek. Ezekről az emberekről 
gondoskodni kell, meg kell védeni őket az erőszakos cselekedetektől. Mindeközben 
abban is hiszünk, hogy nem csak egy meghatározott mód létezhet a segítésükre. 
Olyan esetekben például, ha a gyermekeknél nemi diszfória merül fel, egyesek azért 
kampányolnak, hogy megállítsák a serdülőkorukat, és ellenkező nemi hormonokat 
írjanak fel nekik életük hátralevő részére. Azonban számos rangos tudós és orvosi 
tanulmány mutat rá, hogy ez a megközelítés káros. Más megoldásokat kell feltárni, a 
kérdéseket mélyebb vizsgálat alá kell vetni. Az érintett kiskorúak szülei, és a 
hozzájuk közel állók szintén szenvednek, és a legjobb megoldásban reménykednek 
fiaik és lányaik számára, így sokszor nem ismerik fel, hogy gyermekeiket "emberi 
fegyverként” használják fel egy ideológiai küzdelemben. 
 



 
 
 
3. A szabadság a szabadság nevében szűnik meg. A gender ideológia támogatói 
az egyenlőség és a sokszínűség tiszteletben tartása ürügyén, a szenvedő 
érintetteket és a lakosság együttérzését kihasználva sértik meg az alapvető jogokat 
és szabadságokat. 
 

a. Cenzúráznak, keményen megbüntetnek, illetve homofób, transzfób és 
más sértő jelzőkkel illetnek mindenkit, aki nem ért egyet a gender 
ideológiai mozgalom követelményeivel. Korlátozzák a vélemény 
szabadságát, cenzúrázzák a tudományos vitát. Számos homoszexuális 
és transzszexuális ember vált és válik továbbra is a gender ideológia 
áldozatává. Még a média is megadja magát az LMBT csoportoknak, 
mivel félnek a gazdasági következményektől, amikkel könnyen 
szembesülhetnek, amennyiben rosszallásukat fejezik ki a gender 
ideológia lobbijával kapcsolatban.  

 

b. Törvényeik szépítő módon "a szexuális irányultságon, a nemi 
identitáson, vagy a nemi és szexuális tulajdonságok kifejezésén alapuló 
megkülönböztetés ellen" fogalmazódnak meg. Valójában ezek arra 
vonatkozó kísérletek, hogy egységes gondolkodást írjanak elő olyan 
dolgokról, amelyekkel kapcsolatban a vélemény szabadságának és a 
vitatkozás lehetőségének kellene érvényesülni. Erre jelent példát 
Spanyolországban a baloldali politikai párt, a Podemos által propagált 
LMBTI törvény. A törvény célja, hogy gazdasági szankciókat, 
börtönbüntetést és más büntetéseket szabjon ki azért, ha nem értünk 
egyet a gender ideológia mozgalmának megközelítésével pl. a gender 
diszfóriás gyermekek kezelésével kapcsolatban. Ezek a törvények a 
gyermekek kötelező kiképzését javasolják olyan fogalmakból, mint a 
szexuális sokszínűség, a családok sokszínűsége vagy a nemi 
diszfóriák. Annak lehetőségét szeretnék kivívni, hogy már az 5-8 éves 
korú gyermekek is mindenféle nehézség nélkül megválaszthassák a 
nemüket. Ez az áltudományos kiképzés szembemegy a szülők azon 
jogával, hogy gyermekeiket saját értékeik szerint neveljék. Értékeik 
nem diszkriminatívak, nem erőszakosak, csak éppen különböznek a 
gender ideológia szószólóinak céljaitól. 

 

  
 

 
 



 

 
 
4. A nem, a gender és az oktatásról témájában első alkalommal megrendezett 
nemzetközi konferencia olyan komplex témákkal kapcsolatban tárt fel igazságokat, 
amelyek valódi emberek valódi fájdalmain és tapasztalatain alapulnak. 
 
Meggyőződésünk, hogy az igazság megismerése segíteni fog a szenvedés 
enyhítésében. Védelmezni szeretnénk a gyermekek jogát ahhoz, hogy ne 
manipulálják, és ne képezzék ki őket a gender ideológia tételeivel. Meg szeretnénk 
védeni a szülők azon jogát, hogy szabadon oktathassák gyermekeiket. Meg 
szeretnénk védeni a tudósok azon jogát és felelősségét, hogy a szabad vitát és a 
véleménynyilvánítást megtiltó törvények (gag laws)  kényszere nélkül oszthassák 
meg eredményeiket. Ezek a tudósok a munkájukat végzik,  az igazságot keresik. 
Nem a gender ideológia a módja annak, hogy a gender diszfóriát és az emberi 
szexualitással kapcsolatos dolgokat kezeljük. A nemi ideológia támogatói egy-egy 
probléma megoldásának leple alatt arra törekszenek, hogy ideológiai gyökereket 
hozzanak létre. 
 

5. Nyilvánosan elítéljük a gender ideológia lobbijának megtévesztő és 
kényszerítő stratégiáját. Még aggasztóbb, amikor ez a napirend olyan törvényekben 
ölt alakot, amelyek intézményesítik az üldöztetést és a szólásszabadság 
korlátozását, amelyek megtiltják az egyes egészségügyi szakemberek számára a 
szólás szabadságát, és hogy szabadon kezeljék pácienseiket, illetve amelyek az 
iskolákba is beviszik a szexualitás e helytelen megvilágítását. Még ennél is 
rosszabbak az olyan jogszabályok, amelyek üldözik azokat a szülőket, akik 
visszautasítják a gender ideológiához való idomulást. E fenyegetésekkel szemben, 
az I. Nemzetközi Konferencia a Nemről, a Genderről és az Oktatásról továbbra is 
reményteli, és elkötelezett az igazság ereje, a tudomány, a demokrácia és a 
szólásszabadság mellett. 
 

6. Végezetül  felszólítjuk a civil társadalmat, és arra ösztönözzük a szervezeteket 
és az egyéneket, hogy aktívan védelmezzék azon embertársaikat, akiket cenzúráz a 
gender ideológia. Mindenki a szólásszabadság őrzőjévé válhat az egy egészséges 
demokráciában rendelkezésre álló eszközökön keresztül. Erre szükség van annak 
biztosításához, hogy a gender ideológia zsarnoksága ne járhasson sikerrel. 
Összefoglalva, arra van szükség, hogy tiszteletben tartsuk a szenvedőket, és 
garantáljuk azok szabadságát, akik segíteni tudnak nekik. 
 

 

 A konferencia résztvevői, és a nyilatkozathoz csatlakozó több mint 50 
szervezet és számos magánszemély. 
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