Matka z Niemiec, skazana na karę więzienia za odmowę rządowej edukacji seksualnej,
odwołuje się do Trybunał Praw Człowieka

Matthew Cullinan HOFFMAN

16 marca 2011 (LifeSiteNews.com) – Amerykańska organizacja Alliance Defense Fund
(ADF) złożyła apelację do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w imieniu Niemki
uwięzionej za odmowę zgłoszenia swoich dzieci do rządowego programu edukacji seksualnej,
który narusza jej przekonania religijne.
Irene Wiens odsiaduje obecnie 43-dniową karę więzienia za odmowę w 2006 r. uczestnictwa
jej dzieci w programie.
Wiens i jej mąż Henryk twierdzą, że przedstawienie, które dzieci musiałyby oglądać
w ramach programu "Mein Köper gehört Mir " (Moje ciało należy do mnie) uczy liberalnego
poglądu na ludzką seksualność, pokazuje dzieciom, że przyjemność jest standardem, dzięki
któremu można ocenić, czy dana praktyka jest dopuszczalna, czy nie. Władze niemieckie
ponoć twierdzą, że szkolenie to ma na celu zapobieganie nadużyciom seksualnym, czyli
czemuś, co jak państwo Wiens dowodzą, nigdy nie zostało udowodnione.
"To rodzice, a nie rząd są ostatecznie odpowiedzialni za dokonywanie wyborów
edukacyjnych dla swoich dzieci, a uwięzienie ich za uznawanie tego powszechnego prawa
jest po prostu krzywdzące," powiedział w komunikacie prasowym Roger Kiska, radca prawny
organizacji ADF.
"Irene Wiens postępowała zgodnie z przysługującymi jej prawami, które wynikały
z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, do nauki własnych dzieci o seksualności, która
jest zgodna z jej własnymi przekonaniami religijnymi, zamiast wysyłania ich na cztery dni
zajęć i grę interaktywną, które uznała za niewłaściwe."
Kisak dodał, że "takie przypadki są istotnymi bitwami w dążeniach, które mają na celu
nieprzyjmowanie przez sądy amerykańskie błędnych decyzji dotyczących praw rodzicielskich
podejmowanych za granicą."

Pierwszy protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi: "Państwo uznaje prawo
rodziców do zapewnienia wychowania i edukacji zgodnie z ich własnymi przekonaniami
religijnymi i filozoficznymi”.
Jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł już, że Konwencja nie chroni uczniów
uczących się w domu, co jest faktem, który nie wróży dobrze Państwu Wiens. W 2006 r. sąd
stanął po stronie rządu niemieckiego wobec rodziny prowadzącej edukację domową,
orzekając, że "rodzice nie mogą odmówić prawa do edukacji dziecka ze względu na własne
przekonania." Ponadto stwierdzono, że prawo do edukacji "ze względu na swoją osobowość
domaga się regulacji przez państwo. "
Decyzja wywołała nową falę prześladowań wobec Niemców, którzy są przeciwni systemowi
edukacji publicznej, m.in. wobec państwu Wiens, których ukarano grzywną, gdy zdecydowali
się na nieposyłanie swoich dzieci na zajęcia edukacji seksualnej nakazane przez rząd
i w zamian przedstawili własny program. Gdy odmówili zapłacenia grzywny, zostali skazani
na więzienie. Heinrich Wiens odbył tę karę pod koniec ubiegłego roku.
Organizacja ADF donosi, że przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczy się
obecnie cztery inne sprawy o podobnym charakterze oraz, że Irene Wiens jest z kolei
dziesiątym chrześcijańskim rodzicem, którego uwięziono w czasie obecnej fali represji.
Niektóre rodziny uciekły z Niemiec, m.in. jedna, której niedawno przyznano azyl polityczny
w Stanach Zjednoczonych ze względu na prześladowania, których doświadczyła
w Niemczech ze względu na prowadzoną edukację domową.
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