DélHír portál - Szerbia maholnap: szexoktatás az óvodában, a homoszexualitás erőteljes népszerűsítése a
Közzétette: Szerkesztő 2.
2017. április 22. szombat, 12:00

A Szerbiai Oktatási Minisztérium megrendelésére új
úgynevezett oktatási csomag készült, amelynek állítólagos célja, hogy "átfogóbb" nemi
felvilágosítás révén visszaszorítsa a gyermekekkel és a kiskorú fiatalokkal való szexuális
visszaéléseket, csökkentse a pedofília és a családi er?szak el?fordulását.
Az oktatók kötelesek lesznek már a napközikben és az óvodákban (konkrétan: 3 éves kortól
kezdve!) megtanítani a gyerekeknek, hogy a "saját testükkel csak ?k rendelkeznek", valamint
"hogyan különböztessék meg az illetlen érintéseket a simogatástól".
A pszichiáterek egy része úgy véli, bármennyire is hasznos, hogy a gyermekek id?vel
alapismereteket szerezzenek a szexualitásról, rendkívül eltúlzott az említett stratégia, hiszen a
kicsik aligha értik meg a nem megfelel?en tálalt fogalmakat. Pontosabban: a gyermekek túl
korai és túl intenzív szexualizációjáról van szó.

A nemiséggel foglalkozó, általános- és középiskolás tanulók számára készült "útmutató
tankönyvek" és tantervek pedig zömében a homoszexuálitás népszer?sítésével foglalkoznak,
aminek aligha van köze a kiskorúak elleni er?szak megel?zéséhez.
Žarko Trebješanin, az egyik legismertebb szerb lélekbúvár is meger?sítette a fenti
megállapítást. Mint mondta, serdül?korban a fiatalok egy részében látens vonzódás
"mocoroghat" az azonos nem iránt, amely a társadalom biztatásának hatására végül a
homoszexualitás oldalára billenhet.
Trebješanin vélemenye szerint a minisztérium új elképzelése a tanítók és a tanárok
megalázásához is vezethet, hiszen sokan nem értenek egyet azzal, amit majd tanítaniuk kell.
A középiskolásoknak szánt "útmutató" szövegben pl. ez a mondat olvasható: "A szexuális
hovatartozás nem állandó, hanem dinamikus kategória, amely megköveteli, hogy rendszeresen
újravizsgáljuk a feltételezéseinket".
Mladen Šar?evi? oktatási miniszter ezzel a kiadvánnyal azt üzeni: "mindenki a maga módján
férfi is meg n? is". (? lehet, hogy az, de a többség aligha).
Az új tankönyvek és az új program várhatóan a következ? tanévt?l lép életebe Szerbiában
(hacsak a nyilvánosság nyomására nem történik változás), miután több délvidéki
középiskolában kísérleti szinten máris bevezették a Reprodukciós egészségügyi nevelés nev?
tantárgyat. Az ahhoz készült tankönyv egyebek között ilyen "gyöngyszemeket" tartalmaz:
"Relatív, hogy a szexben mi a normális."
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"Nincs konkrét tanács arra vonatkozóan, mikor célszer? nemi életet kezdeni. Attól függ, milyen
országról, milyen társadalomról van szó. Hollandiában az alsó határ 12 év."
"Sok ember biszexuális. Ha szexuális tapasztalatod volt veled azonos nem? személlyel, az nem
feltétlenül jelenti, hogy homoszexuális vagy leszbikus lennél. Az egészet fogd fel úgy, mint
kóstolgatást, gyakorlást, felkészülést a heteroszexuális kapcsolatra."
"A végbélnyílás környéke gazdagon ellátott idegvégz?désekkel. Ingerlése kellemes érzést
válthat ki n?kb?l és férfiakból egyaránt."
Ezt tanítják a kiskorúaknak.
Szerb média nyomán K. P.
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