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II. János Pál pápa levele a n khöz (1995. június 29.)     

a N k IV. Világkonferenciája alkalmából 

A N k IV. Világkonferenciáját 1995 szeptemberében, Pekingben tar-
tották meg, ahol az ENSZ a n k esélyegyenl ségének el mozdítása 
érdekében a következ 12 kritikus terület fejlesztését t zte ki célu l: 
n k és a szegénység, n k és az oktatás és képzés, n k és az egész-
ségügy, a n k sérelmére elkövetett er szak elleni küzdelem, n k és a 
fegyveres konfliktusok, n k és a gazdaság, n k a döntéshozatalban, 
n k a hatalomban, n k emberi jogai, n k és a média, n k és a kör-
nyezet, gyermeklányok. A tennivalókat egy Pekingi Cselekvési 
Platform nev dokumentumban határozták meg, amelynek tenniva-
lóit az ENSZ tagállamoknak kötelez jelleggel végre is kell hajtani. 

II. János Pál pápa erre a konferenciára küld te el azt a levelét, ame-
lyet most a következ két szombaton fogunk áttekinteni.  

Mindenki számára nemesnek tekinthet cél küzdeni a n k esély-
egyenl ségeiért. Van is miért küzdeni ezen a téren, hiszen a hátrá-
nyos megkülönböztetések különféle megnyilvánulásait itt, Európa 
közepén, Magyarországon is, nap-mint nap megtapasztalhatjuk.  

Azt is tud juk azóta már, hogy ezen a konferencián vált nemzetközi 
szinten elfogadottá és kötelez en el írt ideológiává az un. gender 
program. A n k védelmében megfogalmazódtak fontos és hasznos 
elhatározások, tennivalók és kötelezettségek. De amikor a végrehaj-
tásra került a sor, a n k egyenjogúsága helyett egyszerre csak a  
nemek egyenl ségér l kezdtek beszélni, és terjedni kezd gender 

mainstreaming kifejezés. 

                 
Nem feladatunk nekünk itt és most kideríteni azt, hogy vajon mi-
lyen er k és érdekek húzódnak meg amögött, amikor egy önmagá-
ban fontos és tisztességes célkit zés hátszelében hatalmas lendületet 
kaphat a nemek közötti különbségek összemosását, és egy hedonista 
szexualitáson alapuló szemlélet terjedését el segít  propaganda is. 

De mégsem árt, ha kicsit szembenéznünk a tényekkel: 

Az iskoláinkban - még a katolikus iskolákban sem - tud juk elérni, 
hogy a család i életre történ nevelés tananyag formájában rendelke-
zésre álljon, oktatható legyen.  Ezzel szemben az egyetemeinken 
esélyegyenl ségi menedzserképzés folyik közpénzen, és közpénze-
ket ford ítottunk többek között például  a társadalom érzékenyítésére a 
... szexuális irányultságon alapuló esélyegyenl ség iránt.  - olvassuk egy 
Corvinus egyetemi prof. tanulmányában.       (Vajon mit kell ezen érteni?)  

Mit mondott ezzel szemben Boldog II. János Pál pápa? 
A levél els fejezetében szinte himnikus formában ad hálát a n knek 
azokért a társadalomban betöltött szerepeikért, amikért éppen, mint 
n ket szerethetjük ket:  - az édesanyaságukért, - az örökös h séget 
fogadó feleség mivoltukért, - azokért az értékes tu lajdonságokért, 
amik egy leánytestvér erényeit fényezik, - a dolgozó n ért, aki a 
munkája mellett nyitott marad az élet misztériumára, - a szerzetes-
n ért, aki engedelmességgel nyílik meg az isteni szeretet számára.   

Utána a levél hangnemet vált. Szomorúan és tárgyilagosan, a fele-
l sséget is hangoztatva 

 

pellengérre t zi  azokat a hátrányos meg-
különböztetéseket, akadályokat, amelyek a világ számos részén még 
mindig gátolják a n k teljes bevonását a társadalmi, politikai és gazdasági 
életbe.   Végül a 6. fejezet a legszomorúbb, ahol az emberi személy 
tisztelete nevében panaszt emel az élvezetvágy és az üzleti szellem által 
meghatározott, széles körben terjed kultúra ellen, amely a nemiség követ-
kezetes kizsákmányolását segíti el .

 

   

Veszélyes terület ez, - jól láthatjuk. Egyik oldalon védeni kell az Is-
ten által teremtett ÉLET-et, és eközben a másik oldalon hihetetlen 
er vel jönnek el a vadhajtások is.  

Vajon, Te melyikb l szemezgetsz, melyik oldalon állsz? 

31. 
október 22. 


