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Als bezeten van progressieve ideeën 
over seksuele oriëntatie en gender-
identiteit dringen westerse mogend-
heden hun geloof op aan conser-
vatieve landen. Dit is ideologisch 
neokolonialisme.

A
an de interna-
tionale fronten 
van bescher-
ming van het 
menselijk 
leven, huwe-
lijk en gezin, 
vrijheid en 

soevereiniteit is het nooit rustig. 
Ook deze weken zijn spannend 
en belangrijk. We noemen enkele 
voorbeelden.

Maandag zou de zogenaamde 
Ministeriële verbintenis in Ooste-
lijk en Zuidelijk Afrika (ESA) inzake 
onderwijs en gezondheid voor het 
welzijn van tieners en jongeren 
(10-24 jaar) in de regio getekend 
worden. Wie de voorgestelde tekst 
doorneemt, ziet algauw dat het 
meer op een opgelegde gids lijkt 
naar de promotie van op rechten 
gebaseerd en seksualiserend onder-
wijs dan op het verbeteren van de 
gezondheid en het welzijn van de 
Afrikaanse tieners en jongeren. 
Dinsdag is nog niet duidelijk of die 
daadwerkelijk getekend is. Deze 
verbintenis gaan 21 Afrikaanse 
landen voor tien jaar aan en betret 
zo’n 600 miljoen mensen. De 
overeenkomst wordt sterk gepusht 
met technische en inanciële steun 
van de VN en gelieerde organisa-
ties uit voornamelijk progressieve 
westerse landen.

Taak van ouders
In veel Afrikaanse landen, maar 
ook Oost-Europese en verdere 
niet-westerse landen, zijn zaken 
zoals waardigheid van huwelijk 
en gezin, en de plaats en taak van 
ouders in de opvoeding, zoals 
ook vastgelegd in internationale 
verdragen, hoogstaande waarden. 
Die zijn verankerd in hun cultu-
ren en vastgelegd in wetgeving. 
Deze waarden komen in het hele 
verdrag niet voor. Deze verbintenis 
noopt Afrikaanse landen tot het 
geven van onderwijs in vrije seks 
of het verschafen van informatie 
daarover aan kinderen en jongeren 
vanaf 10 jaar, met als enige restric-
tie wederzijdse toestemming. In 
handleidingen gaat het over zaken 
zoals het recht op seksueel plezier, 
masturberen, genderidentiteit en 
lessen in seksuele oriëntatie. Ook 
vrije toegang voor meisjes en vrou-
wen tot abortusfaciliteiten komen 
aan bod. 

Goed klinkende termen worden 

er gebruikt, maar ze krijgen ner-
gens uitleg. Ze zijn open voor inter-
pretatie, zoals ”leetijdsgeschikt”, 
”op bewijs gebaseerd” en ”jeugd-
vriendelijk”. Daarnaast spreekt de 
overeenkomst van buitenschoolse 
programma’s voor seksueel onder-
wijs, maar het blijt onduidelijk wie 
dat zou moeten gaan verzorgen 
en welke waarden dan verkondigd 
zullen worden. Om niet meer te 
noemen rept het verdrag van „sek-
suele en reproductieve gezondheid 
met psychologische hulp”, codetaal 
voor abortus. 

Achter deze verhullende woor-
den gaat het ideaal schuil van de 
westerse losse seksuele moraal. Het 
doel is om Afrikaanse kinderen te 
verleiden tot het volgen hiervan.

Echter, dergelijke seksuele 
voorlichting is geen overheidstaak, 
en al helemaal niet van westerse 
overheden en de door hen gesubsi-
dieerde agentschappen en inter-
nationale organisaties. Want laten 
we eerlijk zijn: is het superieure 
Westen tegenwoordig echt nog het 
juiste voorbeeld om te laten zien 
wat de Bijbelse manier is van om-
gang met elkaar; zowel relationeel 
als seksueel? 

Ongemak
”Young People Today” is een gesub-
sidieerd platform dat de uitvoering 
van de ESA-verdrag, en dus van 
progressief seksualiserend onder-
wijs, promoot onder Afrikaanse 
jongeren. We ontdekten dat er met 
steun van de VN een onlinemeet-
ing werd belegd door dit platform 
met permanente secretariaten van 
de ESA-landen. Zij kwamen met 
een aanbeveling voor het aanne-
men van deze verbintenis. Veel 
niet-volledig beslissingsbevoegde 
vertegenwoordigers uit Oostelijk 
en Zuidelijk Afrika hadden op z’n 
minst commentaar, kwamen met 
amendementen of wilden geen 
positie innemen. Sommigen waren 
niet aanwezig, simpelweg omdat ze 
er niet van op de hoogte waren dat 
dit getekend moest worden. Het 
ongemak van de vertegenwoordi-
gers droop ervan af. 

En wat te denken van al de gewo-
ne Afrikaanse mensen, die van deze 
verbintenis onwetend zijn? In ver-
uit de meeste ESA-landen hebben 
zij gekozen voor prolife- en pro-
familywetten. Met deze verbintenis 
worden hun kinderen ongevraagd 

als het ware aan hun ouders ontsto-
len, blootgesteld en uitgeleverd aan 
deze van buiten Afrika akomstige, 
zedenverwilderende ideologieën en 
praktijken.

Ondermijnen soevereiniteit
Eenzelfde tactiek past de EU toe. In 
een voorgestelde partnerschaps-
overeenkomst met 79 Afrikaanse, 
Caraïbische en Paciische landen 
(ACP) zijn op een geraineerde 
manier soortgelijke en uiterst 
zorgwekkende zaken ingebracht. 
In deze twintigjarige, bindende 
overeenkomst is er sprake van 
opgelegde invoering van abortusfa-
ciliteiten en alomvattend onderwijs 
over seksualiteit buiten het zicht 
van de ouders om.

Nog afgezien van het feit dat 
deze onderwerpen buiten de be-
voegdheid van de EU vallen, gaan 
ze tegen nationale wetten van deze 
landen in en ondermijnen ze hun 
soevereiniteit. Fijn ‘partnerschap’.

Respecteer traditionele waarden 
in conservatieve landen

_
Seksuele 
voorlichting 
is geen 
overheidstaak, 
en al helemaal 
niet van westerse 
overheden

De overeenkomst moet nog 
geratiiceerd worden door de par- 
lementen en daar ligt de ruimte  
om aan te geven dat nationale soe-
vereiniteit en democratisch  
tot stand gebrachte regelgeving 
in landen geëerbiedigd dient te 
worden door de EU. Daarom brengt 
onze stichting bij overheden de 
reikwijdte van de ingebrachte 
bepalingen volgens de leidende 
Europees progressieve uitleg onder 
de aandacht.

Op mondiaal vlak zijn de VN 
bezig met het uitvoeren van een 
genderideologische agenda. In een 
commissieresolutie over verster-
king van de rol van de VN bij bevor-
dering van verkiezingen en, nota 
bene, democratisering, slaagden 
geslepen westerse onderhandelaars 
er in om de internationaal on-
wettige en controversiële termen 
”seksuele oriëntatie en genderiden-
titeit” in de tekst te brengen. Een 
amendement tegen deze opname 

„Op mondiaal vlak is de VN bezig met het uitvoeren van een genderideologische agenda. ”         
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