Φλερτάρει ανοικτά το Ευρωκοινοβούλιο με την
ομοφυλοφιλία
Προστατεύει τους ομοφυλόφιλους και επιβραβεύει τις χώρες που νομιμοποίησαν
επισήμως το γάμο τους!
(27/01/2006 10:06)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ηγείται της προσπάθειας νομικής
καθιέρωσης της «διαστροφής» και προστασίας της στις χώρες της Ε.Ε.
Έχοντας ως φαίνεται ως πρότυπο τις ηθικές αρχές των Σοδόμων και Γομόρρων προωθεί
ψηφίσματα στήριξης της ομοφυλοφιλίας.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν σχετική πρόταση κοινού ψηφίσματος
των πολιτικών ομάδων, με 468 ψήφους υπέρ, 149 κατά και 41 αποχές. Με το ψήφισμα αυτό
καταδικάζεται «οποιαδήποτε διάκριση, λόγω γενετήσιου προσανατολισμού», και καλούνται τα
κράτη - μέλη να εξασφαλίσουν την προστασία των «λεσβιών, ομοφυλόφιλων,
αμφιφυλόφιλων και διαφυλικών ατόμων, από τους ομοφυλοφοβικούς λόγους μίσους και
βίας».
Με ιδιαίτερα απαιτητικό τρόπο το Ευρωκοινοβούλιο ζητά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να
καταδικάσουν κατηγορηματικά τα ομοφυλοφοβικά λόγια μίσους και την παρακίνηση στο μίσος και
στη βία, καθώς και να εξασφαλίσουν ότι γίνεται πράγματι σεβαστή η ελευθερία διαδήλωσης, που
κατοχυρώνεται από όλες τις συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα κράτη-μέλη, αλλά και η Επιτροπή, καλούνται επίσης να εντείνουν τον σχετικό αγώνα με μέτρα
διαφώτισης κατά της ομοφυλοφοβίας στα σχολεία, τα Πανεπιστήμια, τα μέσα
ενημέρωσης, καθώς και τη λήψη διοικητικών, νομοθετικών και νομικών μέτρων. Οι
ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να προχωρήσει στην υποβολή πρότασης οδηγίας για
την προστασία έναντι των διακρίσεων που υφίστανται οι ομοφυλόφιλοι.
Έχοντας μάλιστα οριστικά επιλύσει όλα τα επιμέρους προβλήματα, όπως της φτώχειας, της
ανεργίας και της ανασφάλειας, τώρα θέλουν να αλλάξουν κατ’ εντολή των κύκλων της ανομίας και
την ηθική.
Έτσι προτρέπουν τα κράτη μέλη «να εκδώσουν νομοθεσία με την οποία θα τίθεται τέρμα
στις διακρίσεις έναντι των συντρόφων του ίδιου φύλου στους τομείς της κληρονομιάς, της
ιδιοκτησίας, της μίσθωσης, των συντάξεων, της φορολογίας και της κοινωνικής
ασφάλισης».
Μάλιστα η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου δεν λησμονάει να επαινέσει τα μέτρα που
ελήφθησαν πρόσφατα σε διάφορα κράτη μέλη για τη βελτίωση της θέσης των λεσβιών, των
ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διαφυλικών ατόμων, και αποφασίζει να διοργανώσει
σεμινάριο ανταλλαγής καλών πρακτικών, στις 17 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Ομοφυλοφοβίας!!!
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