Hárok č..........

Petícia „Zastavme zlo z Istanbulu“
Národnej rade SR a vláde SR

Vážený pán predseda Národnej rady SR, Vážený pán predseda vlády SR,
my, občania SR, podporujeme odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí a preto Vás ako zástupcov
Národnej rady SR a vlády SR vyzývame, aby ste oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou
stranou Istanbulského dohovoru a tak „vzali späť“ podpis zástupcu nášho štátu pod diskriminačným a rodovoideologickým Istanbulským dohovorom a v žiadnom prípade ho neratifikovali.
Každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu! Odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský
dohovor do škôl. Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili.
Rod si nevyberám podľa toho ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky
nezmyselná, pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím.
Odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám. Odmietame snahu vykoreniť
tzv. „stereotypné“ roly a odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. Stereotypy nie sú vždy
niečo zlé. Sme presvedčení, že všetky obete násilia a týrania vrátane týraných žien si zaslúžia, aby im štát reálne pomáhal
a nemíňal prostriedky na zbytočné kampane za prijatie Istanbulského dohovoru.
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Petíciu zostavil petičný výbor :
Ing. Mgr. MARIÁN KUFFA, DR.H.C., Žakovce 30, 059 73, nar. 24.12.1959
Ing. Mgr. PhDr. PAVOL VILČEK, Žakovce 79, 059 73, nar.30.8.1969
ERIK ZBIŇOVSKÝ, Grešova 2, 080 01 Prešov, nar. 9.10.1968
JUDr. Mgr. ANTON CHROMÍK, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 03.06.1976;
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Ing. Mgr. PhDr. PAVOL VILČEK, Žakovce 79, 059 73, nar.30.8.1969
Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s pod aním petície.
Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím, pošlite na adresu: Ing. Mgr. PhDr. PAVOL VILČEK, Žakovce 30, PSČ: 059 73

