Ośmiu ojców z rodzin chrześcijańskich skazanych
za zabranie swoich dzieci z zajęć edukacji seksualnej

Grudzień 2009 r.: Osiem rodzin z Salzkotten w Niemczech zostało ukaranych wysokimi
grzywnami, a teraz ojcowie z tych rodzin zostali skazani na kary więzienia, ponieważ
odmówili posyłania swoich dzieci w wieku szkolnym na obowiązkowe zajęcia wychowania
seksualnego. Państwo dąży do tego, aby "zapobiegać powstawaniu równoległych
społeczeństw".
LifesiteNews / Autor: Peter J. Smith: Westfalia, Niemcy, 11 grudnia 2009: Co najmniej osiem
rosyjsko-niemieckich rodzin z Salzkotten w Niemczech zostało ukaranych wysokimi
grzywnami, a teraz ojcowie z tych rodzin zostali skazani na karę więzienia, ponieważ
odmówili posyłania swoich dzieci w wieku szkolnym na obowiązkowe zajęcia wychowania
seksualnego.
International Human Rights Group, będąca chrześcijańską organizacją obrony prawnej,
broniącej wolności religijnej i prawa do edukacji domowej w Europie, informuje, że rodziny
te oprócz tego, że odmówiły zgody na udział swoich dzieci w zajęciach edukacji seksualnej,
przeciwstawiły się również

zapisaniu ich do oglądnięcia produkcji teatralnej pt. „Mein

Körper gehört mir" ["Moje ciało należy do mnie"], które instruuje małe dzieci, w jaki sposób
powinny uprawiać seks.
Ponieważ grzywny nie zmusiły rodzin do podporządkowania się, urzędnicy rządowi skazali
teraz każdego z ojców na krótką karę więzienia. Jeden z ojców, który przebywał już przez
siedem dni w więzieniu, został zwolniony w piątek.
Zamiast nałożenia na rodziny zwykłych kar grzywny, organy państwowe zdecydowały się na
nałożenie specjalnej kary zwanej „Bußgeld", która, jak wyjaśnia Richard Guenther, dyrektor
IHRG dosłownie oznacza "pokutę pieniężną" i „służy okazaniu skruchy za swoje niewłaściwe
zachowanie przez ukaraną osobę."
Kary zwane "Bußgeld" są istotne, zwłaszcza, że owe osiem niemieckich rodzin znalazło się
w trudnej sytuacji: opłata grzywien oznaczałaby przyznanie się do winy, a rodziny są
przekonane, że nic złego nie zrobiły.

"Ten rodzaj prześladowań ze strony niemieckich urzędników państwowych wobec „ósemki”
z Salzkotten pokazuje, jak niemiecki system jest oddany sprawie ukarania rodzin
prowadzących edukację domową i innych, którzy nie spełniają obowiązkowych przepisów
dotyczących edukacji szkolnej", powiedział prezes IHRG, Joel Thornton , "nawet jeśli nie
posyłają swoich dzieci tylko na jedne zajęcia, które wyraźnie budzą zastrzeżenia."
Thornton twierdzi, że inaczej niż w większości amerykańskiego systemu szkolnictwa,
urzędnicy niemieccy "uznają, że dzieci należą do państwa, szczególnie, gdy uczęszczają do
szkoły" i z tego powodu przekonania rodziców i ich władza nad dziećmi zajmuje drugorzędne
miejsce po interesach i prawach państwa.
Adwokaci Gabriele i Armin Eckermann z niemieckiej organizacji na rzecz edukacji domowej
organizacji - SchuzH interweniowali u organizacji IHRG, aby móc reprezentować „ósemkę”
z Salzkotten.
Thornton twierdzi, że sytuacja w Niemczech skłoniła organizację IHRG do przyjęcia
"bardziej radykalnego podejścia." Wiąże się to z wniesieniem pozwu cywilnego w imieniu
wielu prześladowanych rodzin prowadzących edukację domową, aby zmusić sądy
w Niemczech do uznania praw rodziców jako najważniejszych wychowawców swoich dzieci.
Chrześcijanie w Niemczech stoją w obliczu ogromnych prześladowań ze strony rządu
niemieckiego za nieposyłanie swoich dzieci do niemieckich szkół publicznych albo z racji
prowadzenia edukacji domowej, będącego czynem nielegalnym w świetle prawa
ustanowionego w Trzeciej Rzeszy, albo nie posyłając je na wybrane zajęcia lekcyjne, które
uznają za szkodliwe dla wyznawanych przez siebie wartości chrześcijańskich, co również jest
nielegalne.
Fakt, że te dzieci często lepiej radzą sobie z nauką niż ich rówieśnicy ze szkół publicznych ma
niewielki wpływ na sprawy w Niemczech. Polityka rządowa ma na celu stłumienie istnienia
tzw. Parallelgesellschaften, czyli "społeczeństw równoległych", opartych na "odrębnych
przekonaniach filozoficznych" z racji systemu edukacji.
Urząd ds. Młodzieży – Jugendamt, będący instytucją podobną do Child Protective Services funkcjonuje jako główny instrument interwencyjny rządu. Gdy kary więzienia i grzywny nie
nakłonią rodzin chrześcijańskich do podporządkowania się, to zalecają, aby tacy chrześcijanie
zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.

W jednym przypadku, Jugendamt wraz z 15 uzbrojonymi policjantami w 2007 w środku nocy
zabrał siłą 15-letnią Melissę Busekros wbrew jej woli z domu rodzinnego. Jednak
zapewniono, że Busekros może zgodnie z prawem powrócić do swojej rodziny po osiągnięciu
16 lat.
Organizacja IHRG reprezentuje obecnie Hansa i Petrę Schmidt, którzy znajdują się
w podobnej sytuacji. Walczą z państwem o zachowanie prawa do opieki nad 14-letnim synem
Aaronem, który uczy się w domu. Dotychczas państwo Schmidt zostali ukarani grzywną
w wysokości 13.000 euro (19.000 dolarów ) w ramach grzywien w związku z edukacją
domową, a rząd uznał ich dom jako zastaw.
Niektóre rodziny prowadzące edukację domową wyjechały z kraju albo do sąsiedniej Austrii
lub za granicę. W listopadzie ubiegłego roku Uwe i Hannelore Romeike, rodzice z Niemiec
prowadzący edukację domową uciekli wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych domagając
się azylu, co ostatecznie zwróciło uwagę niemieckich mediów na skrajną sytuację, jakiej
doświadcza ok. 300-500 rodzin prowadzących edukację domową.
Podziękowania za niniejszy raport składamy LifeSiteNews.com.
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