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A CSE veszélyes elemeinek elemzési segédlete  
 

Ez a segédlet azért készült, hogy segítse a szülőket, iskolavezetőket, oktatókat és más, érintett 
állampolgárokat, hogy felmérjék, kiértékeljék és feltárják a CSE [comprehensive sexuality 
education = átfogó szexuális nevelés] veszélyes elemeit a tantervben és a gyerekek számára 
készült kiadványokban.  

 

Analízis 

[elemzendő anyag CÍME] 
a CSE kiadványokban szereplő 15 leggyakoribb veszélyes elem alapján 

 

CSE VESZÉLYES ELEMEK ÉRTÉKE = [x db az alábbi 15-ből] 

[elemzendő anyag CÍME] … db [ennyit találtak] jellemzően veszélyes elemet tartalmaz, 
melyek megtalálhatók a CSE tantervben vagy anyagokban. Akár egyetlen elem is azt jelenti, 
hogy az elemzett anyag nem megfelelő gyermekek számára. Több ilyen elem esetén az ilyen 
anyagok ne kerüljenek a gyermekek kezébe és ne szolgálhasson tájékoztató anyagként. 

Program megnevezése: 

Célcsoport: 

Planned Parenthood [abortuszklinikai] kapcsolat: 

A [elemzendő anyag cím] teljes szövege elérhető itt [link]: 

Ártalmas CSE Elemek IDÉZETEK ÉS RÉSZLETEK AZ ELEMZENDŐ ANYAGBÓL 

1. SZEXUALIZÁLJA A GYEREKEKET 

A legtöbb CSE-anyag azon a filozófián alapul, 

hogy a gyermekek születésüktől fogva 

szexuális jellegűek, és hogy a gyermek szex 

egészséges és normális. Normálisként 

mutatja be a gyermek szexet, vagy 

érzéketlenné teszi a gyermekeket a szexuális 

dolgokra. Példát mutat be, ahol a gyermekek 

szexelnek, vagy arra utal, hogy sok társuk 

szexuálisan aktív. Felmagasztalja a szexet, 

grafikus anyagokat használ, kifejezetten 

szexuális szókincset tanít, vagy ösztönzi a 

szexuális élmények, látnivalók, fantáziák vagy 

vágyak megvitatását. 
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2. ARRA TANÍTJA A GYEREKEKET, HOGY 

BELEEGYEZZENEK A SZEXBE 

Megtanítja a gyerekeket, hogyan 

tárgyaljanak a szexuális kapcsolatokról, 

hogyan kérjenek vagy szerezzenek 

"beleegyezést" más gyermekektől, hogy 

szexuális aktusra lépjenek velük. 

Megjegyzés: a „beleegyezést” gyakran a 

szexuális visszaélések megelőzésének zászlaja 

alatt tanítják. Bár ez felnőttek esetében 

megfelelő lehet, a kiskorú gyermekeket soha 

nem szabad arra ösztönözni, hogy 

„beleegyezzenek” a szexbe.  

 

3. NÉPSZERŰSÍTI AZ ANÁLIS ÉS ORÁLIS SZEXET 

Normalizálja ezeket a magas kockázatú 

szexuális viselkedéseket, és kihagynak 

létfontosságú orvosi tényeket, például a 

rendkívül magas STI (szexuálisan terjedő 

betegségek) fertőzési arányt (azaz HIV és 

HPV), valamint ezeknek a magas kockázatú 

szexuális aktusoknál az orális és anális rák 

előfordulási arányát. 

 

4. ELŐSEGÍTI A HOMOSZEXUÁLIS/BISZEXUÁLIS 

VISELKEDÉST 

Normalizálja vagy elősegíti a különböző 

szexuális irányultságok elfogadását vagy 

feltárását, néha az állami oktatási törvények 

megsértésével. Kihagynak létfontosságú 

egészségügyi információt és/vagy orvosilag 

pontatlan információt adnak a 

homoszexualitásról vagy a homoszexuális 

szexről. 
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5. ELŐSEGÍTI A SZEXUÁLIS ÖRÖMÖT   

Arra tanítja a gyermekeket, hogy joguk van a 

szexuális élvezethez, vagy arra ösztönzi őket, 

hogy keressék a szexuális örömöket. Nem 

mutatja be a szexuálisan aktív gyermekek 

halmozottan negatív eredményeire 

vonatkozó adatokat. 

 

 
 

6. ELŐSEGÍTI AZ EGYÉNI ÉS/VAGY KÖLCSÖNÖS 

MASZTURBÁLÁST 

Míg a maszturbálás része lehet a gyermekek 

normális fejlődésének, ösztönzi a 

maszturbációt fiatalabb korban, ami még 

sebezhetőbbé teszi a gyermekeket a 

pornográfia, a szexuális függőségek és a 

szexuális kizsákmányolás felé. Megtanítja a 

gyerekeket maszturbálni. Arra is ösztönzi a 

gyerekeket, hogy vegyenek részt kölcsönös 

maszturbációban. 

 

 

 

 

7. NEM MEGFELELŐ MÓDON ÖSZTÖNZI AZ 

ÓVSZER HASZNÁLATÁT 

Ösztönzi az óvszerek használatát azáltal, 

hogy „biztonságosnak”, sőt „mókásnak” vagy 

élvezetesnek tartja azt. Kifejezetten szexuális 

tartalmú módszereket használnak (pl. pénisz 

és vagina modellek, csábító szerepjátékok 

stb.) az óvszer használatának ösztönzésére a 

gyermekek számára. Orvosilag pontatlan 

információt nyújtanak az óvszer 

hatékonyságáról, és elhagyják vagy 

alábecsülik a hibaszázalékot. Azt sugallják, 

hogy az óvszerek teljes védelmet nyújtanak a 

terhesség vagy a szexuálisan terjedő 

betegségek ellen. 
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8. ÖSZTÖNZI A KORAI SZEXUÁLIS AUTONÓMIÁT 

Azt tanítja a gyerekeknek, hogy válasszák a 

szexet, amikor úgy érzik, hogy készen állnak 

arra, vagy ha találnak egy megbízható 

partnert. Nem szolgáltatnak adatokat a korai 

nemi élet jól dokumentált negatív 

következményeiről. Nem bíztatják a 

szexuálisan aktív gyermekeket, hogy térjenek 

vissza az önmegtartóztatáshoz. 

 
  

9. TÉVESEN ÉRTELMEZI AZ 

ÖNMEGTARTÓZTATÁST 

Nem az önmegtartóztatást (vagy az 

önmegtartóztatás visszaállítását) tekinti a fő 

célnak. Csak futólag említi az 

önmegtartóztatást.  

Azt tanítják a gyerekeknek, hogy minden 

szexuális tevékenység - a „védelem nélküli” 

szex kivételével - elfogadható, sőt 

egészséges. Az önmegtartóztatást, valamint 

a szexet az óvszer használatával ugyanolyan 

jó lehetőségnek mutatja be a kisgyermekek 

számára. 

 

10. TRANSZGENDER IDEOLÓGIA NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Elősegítik a különböző nemi identitások 

megerősítését és/vagy feltárását. Arra 

tanítják a gyermekeket, hogy 

megváltoztathatják a nemüket vagy 

többneműként azonosíthatják magukat, vagy 

más tudománytalan és orvosilag pontatlan 

elméleteket is bemutatnak. Nem tanítanak 

meg arra, hogy a legtöbb nemi 

identitászavarban szenvedő gyermeknek a 

felnőttkorban sem szűnik meg a zavartsága, 

és hogy az extrém nemi zavar egy mentális 

zavar (gender disphoria), amely mentális 

egészségügyi beavatkozással kezelhető. 
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11. ÖSZTÖNZI A 

FOGAMZÁSGÁTLÁST/ABORTUSZT A GYERMEKEK 

SZÁMÁRA 

Az abortuszt biztonságos vagy pozitív 

lehetőségként mutatja be, miközben eltekint 

a potenciálisan negatív fizikai és mentális 

egészségügyi következményekről szóló 

adatoktól. Arra tanítják a gyermekeket, hogy 

joguk van az abortuszhoz, és ilyen 

szolgáltatókhoz utalják őket. 

Ösztönzik a fogamzásgátlók használatát, 

miközben nem mutatják be a hibaszázalékot 

és a mellékhatásokat. 

 

12. ELŐSEGÍTI AZ EGYENRANGÚ SZEMÉLYEK 

KÖZÖTTI SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁST VAGY A 

SZEXUÁLIS JOGOK KÉPVISELETÉT 

Gyermekeket arra képeznek, hogy más 

gyermekeket tanítsanak a szexről vagy a 

szexuális élvezetről, egyenrangú 

kezdeményezéseken keresztül. Gyermekeket 

toboroznak szóvivőnek, hogy támogassák a 

rendkívül ellentmondásos szexuális jogokat 

(beleértve magához a CSE-hez való jogot), 

vagy hogy támogassák az abortuszt. 

 

13. ALÁÁSSA A CSALÁDI ÉRTÉKEKET ÉS A 

VALLÁSI MEGGYŐZŐDÉSEKET 

Arra ösztönzik a gyermekeket, hogy 

megkérdőjelezzék szüleik hitét, vagy 

kulturális, vagy vallási értékeiket a nemmel, a 

szexuális irányultsággal vagy a gender 

identitással kapcsolatban. 
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14. ALÁÁSSA A SZÜLŐI JOGOKAT 

Arra tanítja a gyermekeket, hogy szüleiktől a 

titoktartásra és a magánéletre vonatkozó 

jogokkal rendelkeznek. Megtanítja a 

gyermekeket szexuális árucikkekhez vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, 

beleértve az abortuszt is, szülői beleegyezés 

nélkül. Megtanítja a gyerekeket arra, hogy ne 

mondják el szüleiknek, hogy mit tanítanak 

nekik a szexről az iskolában. 

  
 

15. GYERMEKEKRE KÁROS FORRÁSOKAT MUTAT 

BE 

Hivatkozás gyermekekre káros weboldalakra, 

anyagokra vagy külső entitásokra. 

Kifejezetten utalnak a Planned Parenthood-ra 

[abortuszklinika] vagy leányvállalataira, 

partnereikre, melyek jövedelmező 

szolgáltatásokkal vagy árukkal rendelkeznek 

(azaz szexuális tanácsadás, óvszerek, 

fogamzásgátlók, nemi hormonok, szexuális 

úton terjedő betegségek vizsgálata és 

kezelése, abortuszok stb.).  

Kérjük, vegye figyelembe: érdekellentét áll 

fenn minden olyan esetben, amikor egy 

entitás, amely a gyermekek szexualizálásából 

profitál, részt vesz szexuális oktatási 

programok létrehozásában vagy 

végrehajtásában. 

Itt talál további információt arról, hogyan 

szexualizálja a Planned Parenthood 

[abortuszklinika] a gyermekeket a profit 

érdekében: www.WaronChildren.org és 

www.InvestigateIPPF.org 
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