ŠVÉDSKO zařadí „genderové projevy a
sexuální příslušnost“ mezi zločiny z nenávisti
a říká, že pojem rasa je nevědecký
Švédský ministr spravedlnosti Morgan Johansson oznámil, že vláda hledá způsob, jak
zařadit „genderové projevy a sexuální příslušnost“ do své současné legislativy o zločinech z
nenávisti.
Současná legislativa zločinů z nenávisti, známých jako podněcování k nenávisti, se vztahuje na
projevy zaměřené na lidi na základě jejich sexuální orientace, rasy a náboženského přesvědčení.
Nové dodatky by do existujícího zákona ještě přidaly genderovou identitu a její projevy jak uvádí
Johansson ve zprávě Rádia Sveriges.
„Je to zvláště zranitelná skupina, která byla nenávisti vystavována už po dlouhou dobu,“ řekl
Johansson.
Johansson rovněž uvedl, že nová legislativa postaví do ilegality každého, kdo by někoho
diskriminoval na základě jeho projevu genderové příslušnosti. Dodal, že je důležité „zdůraznit, že
vládě tento typ obtěžování dělá starosti.“
Švédská vláda diskutoval o zařazení transsexuality do legislativy proti nenávistným zločinům už od
roku 2014 s tím, že současná vláda vedla za zlepšení tohoto zákona kampaň při posledních volbách.
Švédové chtějí své zákonodárství o nenávistných zločinech vylepšit ještě více vyřazením slova „rasa“
z veškeré existující legislativy, což mají v úmyslu provést do července příštího roku.
Důvodem pro tuto změnu je podle Johanssona to, že pojem rasa není vědecký.
„Chceme se od konceptu rasy distancovat, protože samozřejmě postrádá jakýkoliv vědecký důkaz, že
by se lidstvo mohlo dělit na nějaké rasy,“ řekl.
V tomto návrhu se odráží nedávná legislativa schválená v Kanadě pod liberální vládou ministerského
předsedy Justina Trudeaua.
Zákon C-16, který tento měsíc schválil kanadský senát, se dostal pod palbu těch, kdo tvrdí, že bude
Kanaďany nutit k použití jen preferovaných zájmen pod hrozbou pokut i možného vězení. Jeden z
hlavních hlasů projevujících obavy z přidání projevů sexuální příslušnosti do seznamu existujících
zločinů z nenávisti byl kanadský akademik Jordan Peterson.
Profesor psychologie na Torontské universitě Dr. Peterson proti tomuto zákonu namítá, že bude
osobně odmítat používat těchto zájmen, když bude cítit, že je k tomu nucen. Provincie Ontario
vedená první otevřeně lesbickou premiérkou v historii Kathleen Wynneovou schválila ještě
drakoničtější zákon ohledně dětí, které projevují přání změnit si pohlaví.
Návrh zákona č. 89, tj. „Zákona na podporu dětí, mládeže a rodin 2017“ má údajně umožňovat, aby
vláda Ontaria odebírala děti rodinám, které odmítnou přijmout „dětmi zvolenou sexuální
příslušnost.“
Ontarijský ministr služeb pro děti a mládež Michael Coteau říká: „Bude považováno za formu
zneužívání, když se dítě identifikuje jedním způsobem a jeho opatrovníci řeknou, ne musíš to dělat
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obráceně,“ s dodatkem, „když se bude ovšem jednat o zneužívání a bude to spadat do jeho definice,
tak může být dítě z takového prostředí odebráno a umístěno do ochrany, kde se s takovým
zneužíváním skoncuje.“
„Ve Švédsku roste počet dětí, které tvrdí, že si chtějí změnit pohlaví, a to o 100 procent každý rok,“
uvádí odbornice na dětskou psychiatrii Louse Frisénová, která dodává, že ty děti jsou každý rok také
mladší a mladší.
(upraveno)
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