Nová sociálka z kuchyně EU s názvem GREVIO?
Ano, riziko vysoké.
Do 30.6. má být ratifikovaná Istanbulská úmluva, která dává prostor nové
sociální službě zvané GREVIO. Bude pracovat skrz neziskové organizace,
správně vyškolenými pracovníky, majícími imunitu, nespadající pod náš právní
systém. Bude monitorovat naše rodiny, budou se vyplňovat dotazníky, i
státními, soukromými organizacemi a dalšími. Kterými dalšími? To není ve
smlouvě dané.
Všude tam, kde se děje nebo by se mohlo dít násilí a v rámci prevence odebírat
děti. Ve smlouvě nic není specifikováno přesně, lze napasovat na jakoukoliv
situaci. Např. svítíte do půlnoci, neporušujete práva svého dítěte?
Chcete po dítěti, aby si uklidilo? Již nyní podle příručky MPSV 15 leté dítě
nemusí pracovat, ani studovat, může dokonce využít lehké drogy. Vy mu to
nedovolíte, vy po něm chcete úklid? Už se může cítit být týrané a zavolá o
pomoc, vaše dítě se chce bavit a vy ho omezujete v právech?
Chlapec se cítí být dívkou, či naopak? Vy mu to neumožníte se cítit? V tu chvíli
je týrané!
Nedáte mu možnost se rozhodnout? Je to starý Genderový typ.
Jste ženou, matkou? Jste otcem, mužem, ale to je starý Genderový typ.
Netýráte manželku? Vy po ní chcete, aby uvařila? Ale to je starý Genderový typ.
Chcete po svém muži, aby se choval jako muž? Ale to je starý Genderový typ.
To není IN! To je násilí! Vaše dítě má růžovou či modrou? Vy mu vnucujete
pohlaví! Ono si může vybrat! Vy si můžete říci, čím chcete být! Stačí se cítit.
Vy můžete být od 1.7. čím chcete!
V rámci prevence násilí vám odeberou děti, ne jedno, ale všechny. Kam? Do
pěstounských rodin, které již od 1.1.2018 dostaly přidáno o 50% více, na jedno
dítě 12 000 na dvě 18 000. Máte také tolik? Nebude návratu….
Dnes ještě máte možnost něco udělat, zítra může být pozdě.

Více na: www.tradicniceskarodina.cz

