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Ukrajnában 2008-ban t?nt fel el?ször a FEMEN elnevezés? feminista mozgalom, amely
azóta is lázas tevékenységet fejt ki (ahogyan ?k nevezik: a szextrémizmust) a n?k jogainak
védelmére, és egyben hitünk támadására.
A n?k jogainak védelmének álcája alatt azonban kirohanásaik a keresztényellenesség jelképévé
váltak, valamint a vadliberalizmus, az antiszociális megnyilvánulások díszpéldányaivá.
Provokációikat pedig a szexista világ jóformán elnézi. Számos botrányukkal keltették már fel a
média érdekl?dését így például amikor az Oroszországban elítélt Pussy Riot n?i punk banda
melletti tüntetésük során egy keresztet döntöttek ki a n?i szolidaritás jegyében.
Az utóbbi pár hónapban a FEMEN akcióaktivistái Nyugat-Európába tették át székhelyüket, és
Párizsban béreltek ki épületet maguknak. Ismerve az ukrán átlagfizetéseket er?sen
feltételezhet?, hogy a széls?baloldali és liberális politikum, valamint ugyanezen médiumok
hátszelét élvez? toples-ízlésterroristák nem a saját zsebükbe nyúltak, hogy fizetni tudják a
párizsi irodájuk bérleti és rezsiköltségét.

FEMEN aktivista tüntet a "n?i jogokért"
A n?i egyenjogúság glóbusza alatt a szervezet mindent megtámad ami a tradicionális értékeket
képviseli és er?szakosan lépnek fel minden olyan kezdeményezés ellen, amely a hagyományos
európai és keresztény értékrendet képviseli. Így többek között megtámadták a homoszexuális
házasságok és örökbefogadások ellen tüntet?ket, de alkalomadtán papokra is rárontottak már.

A provokációra reagálásképpen a Facebook közösségi oldalon számos kezdeményezés alakult
a FEMEN eszmeisége és gátlástalan tombolása ellen, ilyen például a "Muslim women against
FEMEN" (Muszlim n?k a FEMEN ellen), vagy épp a Lengyelországban felt?nt "Christian women
against FEMEN" (Keresztény n?k a FEMEN ellen) csoport is.
Utóbbinak vezet?je Maria Piasecka-?opusza?ska, a 26 éves kétgyermekes családanya, aki a
Kobiety dla Narodu hazafias n?mozgalmat is irányítja. Mariat kérdeztük a kezdeményezésükr?l
és céljaikról:
Miért indítottad útjára a “Keresztény n?k a FEMEN ellen”-t?
A FEMEN kisajátította a jogot arra, hogy a n?k nevében beszéljen az ?ket érint? kérdésekr?l a
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mindennapokban. Gusztustalan viselkedésük, és azok a módszerek, melyekkel demonstrálnak
sért?k a n?k számára világszerte. Megsértik hitünket és egyházunkat, mi pedig nem
maradhatunk tétlenek akkor, amikor szembesülünk a kereszténység ellen elkövetett
agressziókkal. Szeretnénk felrázni az emberek lelkiismeretét és felhívni a figyelmet a férfiak és
n?k között fennálló természetes különbségekre. A FEMEN semmi jót nem cselekszik a n?kért.
Teljesen logikátlan például, hogy meztelenül demonstrálnak a pornográfia visszaszorítása ellen
is.

Fontosnak éreztük, hogy rávilágítsunk arra, milyen nagy az ellentét a FEMEN valódi éne és a
média által bemutatott kép között. Ennek eléréséhez a közösségi portálok tökéletes eszköznek
bizonyultak. Készítettünk egy rajongói oldalt, és egy hét alatt 3000 támogatóra tettünk szert, ami
több mint amennyit a FEMEN nemzetközi oldala magáénak tudhat, szóval elhatároztuk, hogy
dinamikusabbak, és népszer?bbek leszünk, mint ?k.
(Mariaék Facebookos oldala IDE KATTINTVA érhet? el – a szerk.)
A FEMEN a látványos utcai megmozdulásainak köszönhet?en lett híres. Ti terveztek
valamilyen demonstrációt, amelyen hallattok magatokról?
Elképzelhet?, de mindenki idejében értesülni fog róla, amint elérkezettnek látjuk hozzá az id?t.
Egyel?re növelni kell a támogatottságunkat világszerte, aztán bevethetjük minden eszközünket
a megfelel? kommunikáció segítségével. Eddig több száz n? küldte el fotóját, amelyen a
FEMEN ellen üzen. Ez az els? lépésünk, de lesz még számtalan más is.
Te vagy a vezet?je a "Kobiety dia Narody" (A nemzet n?i) elnevezés? hazafias
mozgalomnak. Mik a céljai ennek a szervezetnek? Be tudnád mutatni nekünk?

Lengyelországban a feminista mozgalom tapintatlan a tradicionális értékekkel
szemben. Támadják az anyaságot, a családot, a vallást és a szül?földet, valamennyi olyan
alkotóelemet, amely építi és er?síti a n?ket és a nemzetet. Ezért elhatároztuk, hogy fellépünk
ezek ellen. Megalapítottuk a szervezetet, amelyet nemzeti érzelm? n?k alkotnak. Nem
hasonlítjuk magunkat a nyugati feminista mozgalmakhoz, sokkal inkább azokhoz a lengyel
n?khöz, akik a XIX. és XX. században tömörítették magukba a földm?vel? és a földtulajdonos
családok n?tagjait. Meg kívánjuk védeni a n?k függetlenségét és aktív részvételüket a
közéletben. Harcolunk azért, hogy támogassák a fiatal anyákat, valamint azért, hogy szabadon
kifejezhessük keresztény köt?désünket és hazánk iránt érzett szeretetünket. Természetes, hogy
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különbözünk más feministáktól, hiszen mi az élet javára cselekszünk, küzdünk a pornográfia
ellen, és vezet?ink soraiban sincsenek homoszexuálisok. Célunk, hogy megvédjük
identitásunkat és kultúránkat, nem pedig az, hogy hipotetikus és megkérd?jelezhet? szexuális
forradalmat robbantsunk ki.
Van kapcsolatotok más n?i szervez?déssel?
Igen. Kezdett?l fogva. A “Keresztény n?k a FEMEN ellen” kezdeményezést a Kobiety dia
Narody és a Jobbik fiatal szimpatizánsai hívták életre. Pár napon belül felvették velünk a
kapcsolatot különböz?, velünk egyetért? n?k a világ számos pontjáról. Európán belül
Franciaországban, Magyarországon, Horvátországban, és Olaszországban akadtak
támogatóink, a kontinensen kívül pedig Libanon, Ausztrália, az USA, Mexikó, Indonézia és
Brazília területér?l.

FEMEN szextrémista akciójuk közben
Az utóbbi id?ben több n?, mint például Marine Le Pen, Morvai Krisztina, vagy éppen Pia
Kjærsgaard is fontos személyisége lett az európai nemzeti mozgalmaknak. Mit gondolsz,
ez mivel magyarázható?
Margaret Thatcherrel együtt t?nt fel ez a jelenség. Manapság a n?k kiveszik részüket a politikai
életb?l, a vitákból. Azt azonban semmi esetre sem lenne helyes feltételezni, hogy a n?k
kizárólag baloldali vagy liberális mozgalmakkal szimpatizálnak. A lengyel média nem beszél
azokról a n?kr?l, akik aktivan részt vállalnak a hazafias cselekedetekben is. Nekünk kell utat
mutatni.
Ez a szervezet része a Ruch Naradowynak, amely egy Robert Winnick által létrehozott
hazafias nemzeti mozgalom. Mik az ? céljaik? Milyen szerepük lehet itt a n?knek?
Mindezidáig a Ruch Naradowyt nem úgy határoztuk meg, mint politikai párt, hanem mint
közösségi mozgalom. El szeretnénk indítani egy nemzeti hullámot Lengyelországban, és más
nemzeti tömörüléseknek is helyt adni velünk egy platformon. Legfontosabb eseménye a
szervezetnek a november 11-ei nemzeti felvonulás, amelyen 2012-ben mintegy 100.000
résztvev? jelent meg. Nincs különösebb szerepük a n?knek a Ruch Naradowyn belül.
Ugyanolyan hazafiasak vagyunk, mint a férfiak, tennünk kell szül?földünk védelméért ugyanúgy,
mint nekik. A hazafiasság univerzális érték, nem tudnék elképzelni egy ilyen szervezetet n?k
nélkül.
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Zárszóként mit tudnál elmondani? Mit üzensz a európai n?társaidnak?
Összegzésként azt mondanám amit el?ttem számosan megtettek, hogy kontinensünk és
világunk minden nap harcban áll, egy olyan háborúban amely a hagyományos értékeket a
családok egységét, a keresztény viselkedési értékrendet és miden olyat kíván megsemmisíteni
amely kultúránk erkölcsi gerincét alkotja. Ebben a harcban pedig a n?knek is szerepet kell
vállalniuk: együtt kell m?ködniük társként a férfiakkal, nem pedig átvenni a helyüket.
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