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<Mohli by ste nám prosím povedať, aký je hlavný cieľ GENDER ideológie?>
Gabriela Kuby:
<Ideológia GENDER je jeden celý balík, ktorý je zamaskovaný za práva žien. Práva žien sú
starou tradičnou záležitosťou, za ktorú sa bojuje už 150 rokov.
Ale teraz to nie je o tom, aby sme mali rovnaké šance a aby platili zákony o rovnosti, ktoré
potrebujeme, ale je to o tom urobiť ženy a mužov rovnakými.
A oni rovnakí nie sú.
Takže v Nemecku máme 2 000 ľudí poverených dohliadať na rovnaké postavenie mužov a žien ženy v politických, ekonomických a verejných organizáciách, ktoré dbajú na to, že ženy sú na prvom
mieste. Výsledkom toho je, že stále viac a viac mužov je v nevýhode, chlapci sú znevýhodňovaní vo
vzdelávacom systéme a myslím si, že je pravdou, že ženy chcú skutočne mať nad mužmi moc.
A ide to v tomto smere. Ale je to iba maska.
Za tým je deregulácia (uvoľnenie) sexuálnych noriem, akékoľvek sexuálne správanie je
v poriadku a ide to ešte ďalej, nielen, že je to dovolené, ale musíme povedať, že je to dobré.
Musíme učiť deti v školách, že akákoľvek sexuálna orientácia a sexuálna aktivita, po ktorej
túžite, je v poriadku.
V skutočnosti sa to už na školách učí na hodinách sexuálnej výchovy, nie je to niečo špecifické
iba pre Nemecko.
Ak si prečítate tzv. štandardy pre sexuálnu výchovu od Svetovej zdravotníckej organizácie a
nemeckej Spolkovej centrály pre zdravotnícku osvetu, tak vidíte, že to je program Svetovej
zdravotníckej organizácie, jednej nemeckej inštitúcie a Medzinárodnej spoločnosti pre plánované
rodičovstvo; ak si pozriete ich webové stránky pre mládež, všetko to uvidíte.
A to je veľmi nebezpečné, lebo to podkopáva rodinu, ak máte deti sexualizované, skutočne ničíte
koreň rodiny. Pretože rodina potrebuje, my to všetci vieme, rodina potrebuje manželskú vernosť, inak
sa rozpadne.>
<Aké máte pocity zo Slovenska a ako hodnotíte jeho realizáciu gender ideológie?>
Gabriela Kuby:
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<Zažívam Slovensko, som tu teraz po tretíkrát a vždy to je úžasné, pretože Slovensko je
krajinou, v ktorej je viera živšia ako v našej krajine, oveľa živšia.
A toto je radosť, radosť stretávať Slovákov, všetkých týchto ľudí, v ich tvárach môžete vidieť, že
chcú mať spoločnosť dobrú a chcú sa venovať niečomu dobrému. Stretávam veľa takýchto ľudí.
Bola som prijatá s otvorenou náručou v týchto dňoch, poskytla som sedem prednášok, haly boli
stále preplnené a ľudia počúvali veľmi pozorne.
Takže aj pre mňa osobne je to radosť. Pretože môžem upozorňovať.
Rozvinutie tejto ideológie nie je ešte tak ďaleko u vás, ako ani v Poľsku, Chorvátsku, Maďarsku,
v ktorých boli moje knihy preložené. Som veľmi vďačná, že môžem robiť túto prácu.
Situácia na Slovensku... Nerozprávam vaším jazykom, preto sa nemôžem informovať
bezprostredne, počúvam, o čo ide, začína to pomaly, prebieha tu príprava na sexuálnu výchovu na
školách, napočudovanie to nie je pod záštitou ministra školstva, ale ministra spravodlivosti alebo tak
nejako. Takže nemôžem veľa povedať, lebo nie som dostatočne informovaná.
Ale chcem povedať vám, sledujte to, takto sa to vyvíja a buďte odolní a pozorní, lebo toto všetko
sa v Nemecku odohralo pod rúškom ticha. Nikto nekládol odpor, a veľmi smutná vec je tá, že ani
Cirkev nevzdorovala. Čo skutočne mala robiť a stále by mala.>
<Včera ste rozprávali o novom type totality. Mohli by ste o tom povedať niečo viac?>
Gabriela Kuby:
<Podtitul mojej knihy je Strata slobody v mene slobody.
Celá táto nová ideológia je o tom, že všetko je dovolené, rob, čokoľvek sa ti páči, je to v
poriadku.
Čo si všímame, je to, že prebieha diskriminácia kresťanských hodnôt a že zákon, ktorý to
umožňuje, je antidiskriminačný zákon.
V Spojenom kráľovstve sa tento zákon nazýva Zákon o rovnosti, so všetkými sa musí
zaobchádzať rovnako, zvlášť s ľuďmi s odlišnou - homosexuálnou orientáciou.
Pojem sexuálna orientácia je nový. Takže nebezpečenstvom sú antidiskriminačné zákony. V
Anglicku sa to nazýva Zákon o rovnosti. A nové je to, že sexuálna orientácia je vložená do zákonov,
dokonca do ústav, európskych dokumentov to tak, že je to kritérium na antidiskrimináciu, tak ako
rasizmus, postihnutie, muži a ženy tak ako nemáte povolené diskriminovať ich, zaobchádzať s jednou
alebo druhou skupinou horšie.
Teraz je to sexuálna orientácia, a napríklad v Nemecku sa vedie boj za jej zavedenie do ústavy.
Ak už bude zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v ústave, stratili sme všetko.
Keď svoje deti učíme, rozlišujeme; latinské slovo discrimen znamená rozlišovať.
A my musíme, ako kresťania, je to nevyhnutné, musíme rozlišovať medzi dobrým a zlým.
Musíme učiť svoje deti rozlišovať. A je nevyhnutné vidieť rozdiel medzi heterosexuálnym správaním,
ktoré umožňuje plodenie detí, rodinu, ktoré umožňuje šťastný život a naplnenie lásky a
homosexuálnym správaním, ktoré má veľké riziká, jedným z nich je dĺžka života, tá je o 10 - 20 rokov
kratšia.
A my už viac nemôžeme rozprávať o týchto veciach, pretože diskriminujeme... A to je veľmi
nebezpečné.
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Vy na Slovensku ešte nemáte takéto zákony, musíme to sledovať a budovať spoločenský odpor,
aby sa to neudialo. Použite všetko, čo sa dá, využite možnosti ako referendum, čokoľvek môžete, aby
ste vybudovali hnutie odporu v spoločnosti.
Rovina zákonov je jedna vec, druhá rovina je sexualizácia detí na školách - vyučovať deti, že
akákoľvek sexuálna orientácia je dobrá a v poriadku, dokonca nechať homosexuálov chodiť po
školách a vravieť mladým chlapcom: „My vám pomôžeme prihlásiť sa k homosexuálnej orientácii!“
Toto by nemalo byť dovolené.>
<Kto a prečo pretláča GENDER ideológiu v štátoch EÚ?>
Gabriela Kuby:
<Je to radikálne feministické a homosexuálne hnutie. Častokrát je to to isté, pretože mnohé
radikálne feministky sú lesby a sú single. Tieto hnutia sa teda spojili a sú menšinou, ktorá za tým stojí.
Feministky sa tvária, že hovoria v mene všetkých žien. Ale to nie je pravda. Hovoria za ženy,
ktoré sú single a úspešné v profesionálnom živote. Nehovoria za mladé ženy, ktoré chcú mať rodinu,
za matky, ktoré tu chcú byť pre svoje deti, a oni sú skutočne proti tomuto všetkému. Otázkou je, prečo
má táto menšina radikálnych feministiek a homosexuálov tak obrovský vplyv.
Tento rok OSN začala kampaň "Free and Equal", ktorou chce pretlačiť LGBTI práva do
všetkých členských krajín.>
<Prečo sa to všetko deje?>
Gabriela Kuby:
<Sú dôkazy, že miliardári ako Bill Gates, George Soros, Buffett a Bezos, zakladateľ Amazonu,
ktorý je taktiež homosexuálom, sú v pozadí a financujú to.
A prečo to teda robia?
Žiaľ, nemám uspokojivú odpoveď.
USA má už od 70.-tych rokov programy na redukovanie svetovej populácie, sterilizáciami a cez
tzv. programy podpory potratov a antikoncepcie.
Podľa mňa to však nestačí na pochopenie celého tohto hnutia. Ja osobne sa už netrápim
odpoveďou na túto otázku.
Hľaďme na to, čo sa deje na úrovni, na ktorej viem veci ovplyvniť ja a vy.
Sledujme, čo je zničujúce a postavme sa na odpor.>
<Čo hovoríte na osobné útoky riaditeľky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Oľgy
Pietruchovej? Stretli ste sa s ňou? Lebo sme počuli, že bola prítomná na vašej prednáške.>
Gabriela Kuby:
<Bohužiaľ som sa s ňou nestretla.
Je očividné, že sa snaží očierniť moju osobu, že chce... nepoznám anglický výraz. ...hovoriť o
mne veľmi škaredo.
Verejne ma osočuje. Toto nie je dobrý spôsob.>
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<Cíti sa tak ohrozená? Prečo nemá dobré argumenty?>
Gabriela Kuby:
<Bolo mi preložené, čo povedala a je absolútna lož, že spolupracujem s Nacistickou stranou.
Nazývajú sa NBD a ona vraví, že sú privŕženci NSDAP. Nemám s nimi čo do činenia,
Príde jej dopis od môjho právnika, proti tomuto podniknem právne kroky a napíšem jej otvorený
dopis. Myslím, že každý dokáže vycítiť charakter, o čom píše a je v ňom veľa nenávisti.
Osobne si myslím, že takto by sme sa k sebe na verejnosti nemali správať.>
<Ďakujem.>
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