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Mérték

Iskolai anális szexoktatás a demokrácia érdekében.
1. oldal (összes: 4)

Hogy mindig tudjuk, miért van vége a világunknak...
Közzétette: www.flagmagazin.hu (https://flagmagazin.hu)

A német oktatásügyi minisztérium egyik regionális szárnya releváns kérdéssé szeretné alakítani a tizenévesek
körében a homoszexualitást, a szadomazo szexet és a m?péniszek használatát. Mindezt a homofóbia
leküzdéséért, természetesen állami pénzb?l.
A fiatalok iskolában történ? szexuális felvilágosításának kérdése – különösen az elmúlt 15-20 évben – mindig is
egy érzékeny pontként hatott mind a tanárok, mind a szül?k számára. Az interneten elérhet? pornográf tartalmak
révén a tizenévesek mostanra már – az ?ket felvilágosító tanáraiknál – gyakran egy szélesebb spektrumú, ám
felszínesebb tudással rendelkeznek a modern szexipar által diktált viselkedésmintákkal és piaci trendekkel
kapcsolatban.
Azonban minél elterjedtebbé – és sok esetben elfogadottabbá – válik a pornográfia, annál fontosabb, hogy a
gyermekek tisztában legyenek annak természetellenes üzenetével, amely a mindennapi életben kibontakozó
társas kapcsolatok természetére egyáltalán nem hasonlít.
Így kulcsfontosságú, hogy a megfelel? kereteken belül, a kiskorúakat megillesse az alapvet? szexuális
felvilágosítás lehet?sége, amely támaszpontként szolgálhat a természetes pszichoszexuális fejl?désük útján.
A kérdés csupán az, hogy a gyermekek számára felajánlott szexuális felvilágosítás mértékének és mélységének
kapcsán
hol húzódik meg az informálódás és az erkölcsösség határa?
Ezzel összefüggésben a német Welt cím? napilap arról számolt be, hogy Észak-Rajna-Vesztfália tartományban ki
szeretnék b?víteni az iskolai szexuális felvilágosítás témaköreit.
A kib?vített felvilágosítás intenzíven érintené a homoszexuális aktusok bevett koreográfiáját az orális szext?l
kezdve, az anális behatoláson keresztül, egészen a m?péniszekig és egyéb "játékszernek" aposztrofált
tárgyakig. A német oktatásügyi minisztérium tartományi szárnya több LMBTQ szervezettel együttm?ködve szeretné
napirendre t?zni ezen kérdéseket, amelyek indoklásuk szerint bár tabutémának számítanak, rendkívül relevánsak a
tinédzserek számára."
A felvilágosítás keretei között külön tantárgyakként szerepelnének az olyan kérdések, mint a szadizmus és a "sötét
szobák nyújtotta lehet?ségek", melyek többnyire a homoszexuálisok számára fenntartott bárokban fordul el?, ahol
egyszerre több azonos nem? is közösülhet egymással.
Kevesen tudják, hogy Németország volt az utolsó ország az unión belül, amely kategorikusan betiltotta és
b?ncselekménynek nyilvánította a zoofiliát, amely az állatokkal történ? fajtalankodást jelenti.
Az erkölcsösség határait súroló felvilágosítás azonban itt nem állna meg. Különböz? teátrális gyakorlatokon
keresztül lehet?séget nyújtanának a diákok számára eljátszani az orális szex aktusát dildók és m?vaginák
segítségével.
Természetesen az azonos nem?ekhez vonzódó tizenévesek stílszer?en kicserélhetnék az általuk választott
"játékszert", ezáltal határtalan lehet?ségeket biztosítva az osztályteremben történ? kitárulkozásnak.
A szexuális sokszín?ség intézményesítése
Az államilag finanszírozott projekt magában hordozná a külön erre a célra felkért tanárok és oktatók
finanszírozását, akik a Sokszín?ség Iskolája nev? kezdeményezés alatt oktatnának, tartanának workshop jelleg?
tevékenységeket:
biztosítani szeretnénk az identitások közötti lehet?ségeket, melyek új felfedezésekhez vezethetnek."
Mi több, az Észak-Rajna-Vesztfália tartomány oktatásügyi honlapján hangsúlyozzák, hogy e nyitott szemlélet?
projekt iskolai bevezetése az ország demokráciaépítéséhez is hozzájárul.
Releváns kérdés-e egy 13 éves lánynak a homoszexuálisok között lefolytatott anális szex a németországi
demokráciaépítés érdekében?
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Számtalan politikus, gyermek- és szexuálpszichológus is er?teljes kritikát fogalmazott meg az indítvánnyal
kapcsolatban. Indoklásuk szerint a fiatalok nemi identitását semmilyen körülmény között nem szerencsés
összekeverni az általános, széleskör? szexuális felvilágosítás tematikájával.
Hozzátették, hogy az efféle, explicit módon történ? szexuális segédeszközökkel való játszadozás oly mértékben
érzéketlenné teheti ?ket, hogy könnyebben pedofília vagy szexuális er?szak áldozatává válhatnak, akár önként.
Mi több, az átlagostól eltér? hajlamok túlzott el?térbe helyezése is egy torz világképet eredményezhet a gyermekek
fejében arról, hogy az LMBTQ közösségek valójában mennyire apró részét teszik ki a többségi társadalomnak.
Még Yvonne Gebauer, aki egy eltökélt homofóbia elleni aktivista is ellenezte az intézményesített, kiszélesített
szexuális felvilágosítást a tantermekben:
nem engedhetjük meg, hogy 12 éves gyermekek orgazmusokat játszanak meg egymás között, besötétített
osztálytermekben."
Németországban azonban nemcsak Észak-Rajna-Vesztfália tartományban liberalizálódik a szexuális oktatás,
hanem a Baden-Wüttenberg tartományban található Stuttgart városában is. Igaz, ott egy februári alkalommal több
mint négyezer dühös szül? vonult az utcára annak érdekében, hogy tiltakozzanak az erkölcstelenségbe fulladó
állami kezdeményezés ellen.” (888)
Bayer Zsolt
Forrás: Bádog - Bayer Zsolt blogja
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