KÖZLEMÉNY
ÁLLÍTSUK MEG A FIDESZ HOMOFÓB TÁMADÁSAIT

A Baloldali LMBTQ Közösség mélységes megdöbbenéssel tapasztalja azt, hogy homofób
megnyilvánulások már nem csak a szélsőjobbos pártok irányából, hanem egyenesen az Országgyűlés
elnökétől, Kövér László szájából és Gulyás Gergely miniszter szájából hangoznak el.
Kövér László a magyar LMBTQ embereket, az ország társadalmi csoportját súlyosan megsértette azzal
a kijelentésével, miszerint ők ne lennének egyenrangú tagjai a társadalomnak. Követte ezt el a magyar
lakosság 2-5 százaléka – megközelítőleg 200-500 ezer ember – ellen, akik maguk is az ország szerves
részét képezik, és ugyanúgy adóznak az államkasszába, amit a Fidesz vezetősége rendszeresen
magánvagyonának tekint és szétoszt maga között.
Az azonos nemű párok örökbefogadási szándékát a pedofíliához hasonlította, amivel nem csak önnön
büszke tudatlanságáról tett tanúbizonyságot, de egyenlőségjelet tett egy gyermek felnevelés és
szexuális zaklatása közé is, ezzel bagatellizálva a családon belüli erőszak egyik legaljasabb és
legszörnyűbb formáját.
Az örökbefogadó meleg párokat azzal vádolta meg, hogy mivel biológiai úton nem születhet gyerekük,
ezért másét akarják felnevelni – ezzel pedig az örökbefogadásra váró heteroszexuális párokat is
megsértette. Pedig ők tényleg sokat tudnának mesélni a hosszas sikertelen családtervezés vagy a
sokadik vetélés utáni mély fájdalomról, amit a házelnök – alighanem szakmai megszokásból – egy
otromba megjegyzéssel lesöpört az asztalról.
Kövér László az örökbefogadásra váró LMBTQ és heteró párokat vádolta önzéssel, mivel a
gyermeknevelést saját életük kiteljesedésének is tekintik – nem pedig egyszerű gazdasági erőforrástermelésnek, vagy az etnikai homogenitás érdekében végzett „fajfenntartásnak”, mint ahogy az a
Fidesz kommunikációjában már évek óta megjelenik. A mi álláspontunk szerint az önzés az, amikor
valaki a politikai hatalmával visszaélve ki akar zárni csoportokat a család fogalmából és a
gyermeknevelés öröméből – ahogy azt a Fidesz és a magyar kormány teszi 2010 óta. Követeljük
távozásukat a politikából és a magyar közéletből, és ennek eléréséért a következő kormányváltásig is
mindent megteszünk.
Kövér László kijelentései és Gulyás Gergely megerősítő szavai tökéletesen beleillenek a Fideszes
propagandába, amely folyamatosan ellenséget keres a hatalom fenntartásáért. A migránsok eltűntek,
a hajléktalanok elleni harc sem mozgatta meg a híveiket, most az LMBTQ emberek ellen fordulnak. Ki
a következő? Faji vagy vallási ellentétek szítása?
Mi ezt, nem hagyjuk, mi ez ellen tenni fogunk.
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