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ESIPUHE RAUNO HELPPILTÄ
Tämä julkaisu ei ole tarkoitettu homoille ja lesboille luettavaksi,
sillä me emme taistele heitä vastaan! Meillä ei ole mitään
mielenkiintoa sekaantua heidän yksityiselämäänsä. He ovat
ihmisiä siinä missä me kaikki muutkin ja Jumalan rakkauden
kohteita Jeesuksessa Kristuksessa!
Älä siis anna tätä julkaisua homoille ja lesboille luettavaksi!
Se ei ole tarkoitettu heitä varten - anna heidän olla rauhassa!
Meitä kiinnostaa ainoastaan lainsäädäntö ja
sen vaikutukset sekä lapsiin että toisinajatteleviin!
Meitä kiinnostaa toiseksi median harjoittama, sekä
seksuaalinen että kaikki muukin pakkosyöttö kansaan!
Tällä tarkoitan kansan ohjelmointia yhteiskunnan hyvinvointia
tuhoaviin käytöstapoihin:
(1) Kaikki seksuaalinen pakkosyöttö
(2) Kaikki väkivalta ohjelmointi kansaan
(3) Kaikki kristillisperinteisiä elämänarvoja häpäisevä aineisto
(4) Kaikki täysin järjetön epäoikeudenmukaisuuden lietsominen
Jumala kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa ja on antanut kaikille
valintavapauden. Elämän lainalaisuudet, syyn ja seurauksien laki
määrää, Jumalan Sanan mukaisesti, mitkä vaikutukset kunkin
valinta aiheuttaa. Näiden lakien alaisia me kaikki olemme!
Tämän julkaisun tarkoituksena on herättää koko Suomen kansa
tilanteen vakavuuteen ja siten estää yhteiskunnallinen tuhoutuminen! Yhteiskunta on nyt tuhoamassa itse itseään!

KUTSU YHTEISKUNNALLISEEN HYVINVOINTIIN
Länsimaisen kultuurin hyvinvoinnin edellytyksenä olleet peruspilarit ovat tuhoutumassa! Historiassa ennennäkemätön henkinen
pakkosyöttö ja lakisääteinen pakkovalta ovat muuttaneet yhteiskunnallisen tilanteen kaikkialla länsimaissa.
Maailman historiassa on ilmennyt monenlaisia yhteiskunnallisia
pakkovaltoja!
Kommunismi edusti poliittista pakkovaltaa!
Toisinajatteleville kävi silloin huonosti!
Natsismi Saksassa edusti kansalliskiihkoista pakkovaltaa!
Toisinajattelevat saivat kokea nahoissaan sen!
Islam edustaa uskonnollista pakkovaltaa!
Toisinajattelevat joutuvat kärsimään sen seurauksena!
Keski-aikainen kristillisyys edusti paljolti uskonnollista pakkovaltaa!
Toisuskoiset kärsivät sen seurauksena inkvisitiossa!
Länsimainen media suorittaa seksuaalista pakko-ohjelmointia!
Toisinajattelevat ovat siinä pakkosyötön kohteina!
Länsimainen kehitys edustaa homoseksuaalista pakkovaltaa!
Toisinajattelevat

joutuvat

'alistu

tai...'

uhkauksien

kohteeksi!
Ohessa on MassResistance -liikkeen tiedote siitä mitä
Yhdysvalloissa tapahtuu! Meidän kaikkien yhteispäätöksistä
riippuu, toistuvatko nuo kauheudet myöskin Suomessa!

Mitä homoavioliitot tekivät Massachusettsille?
Se on paljon kamalampaa, kuin useimmat ihmiset
tietävätkään / Brian Camenker (lokakuu 2008, päivitetty kesäkuu
2012.)
(Käännöstyö suomeksi Mari Huhanantti)
Jokaisen, joka ajattelee, että samaa sukupuolta olevien avioliitto (homoja lesboavioliitto) on vain harmiton yhteiskunnallinen ilmiö, joka ei
kosketa tavallista kansalaista, tulisi tietää, mitä se on aiheuttanut
Massachusettsissa vuodesta 2004 lähtien. Siitä on tullut moukari, joka
pakottaa jokaisen ihmisen hyväksymään homoseksuaalisuuden ja
pitämään sitä normaalina. Syöksykierre on valmis. Uusien radikaalien
muutosten vaatimukset eivät milloinkaan lopu. Se, mitä on tapahtunut
useiden viimevuosien aikana, on todella pelottavaa.
Marraskuun 18. päivänä vuonna 2003 Massachusettsin Korkein
Juridinen Oikeus julkisti asiasta mielipiteensä, jossa sanotaan, että on
perustuslain vastaista olla hyväksymättä homoavioliittoja. Kuusi kuukautta myöhemmin, skandaalista huolimatta, homovihkimiset alkoivat.
Ja tämä oli vasta alkua.
Peruskoulut
Homoavioliittojen vyöry alkoi peruskouluissa ympäri osavaltiota
marraskuisen oikeuspäätöksen jälkeen.
Omien lasteni lukiossa oli joulukuun 2003 alussa koko koulun
kokoontuminen, jossa juhlittiin homoavioliittoja. Mukana oli koulun
opettajia, jotka ilmoittivat menevänsä naimisiin samaa sukupuolta
olevien kumppaniensa kanssa ja perustavansa perheen joko adoption
tai keinohedelmöityksen kautta. Myös kirjallisuutta homoavioliitosta kuinka se on normaali osa yhteiskuntaa- jaettiin oppilaille.
Muutaman kuukauden kuluttua tämä asia oli tuotu jo yläasteille.
Syyskuussa 2004 8. luokan opettaja Brooklinesta, Massachusettsista
kertoi kansalliselle yleisradiolle (National Public-radio, NPR), että
avioliittopäätös oli antanut hänelle mahdollisuuden opettaa homoseksuaalisuutta.
- Mielessäni tiedän, että tämä on nyt laillista, hän kertoi NPR:lle. Hän
lisäsi, että hän keskustelee nyt homoseksistä oppilaidensa kanssa niin
suoraan kuin haluaa. Esimerkiksi, hän sanoi kertovansa lapsille, että
lesboilla voi olla emätinyhdyntää seksilelujen avulla.

Seuraavana vuonna tämä asia oli peruskoulun opetussuunnitelmassa – välittämättä vanhemmista, jotka olivat eri mieltä.
Päiväkoteihin Massachusettsin Lexingtonissa jaettiin kuvakirjaa "Kuka
kukin on perheessä". Kirjassa kerrottiin, että samaa sukupuolta olevat
parit ovat vain eri perhemuoto, aivan kuten heidän omat vanhempansa.
Erään päiväkotilapsen vanhempi, David Parker, kieltäytyi rauhalliseen
sävyyn lähtemästä koulun kokouksesta, elleivät virkamiehet suostuisi
ilmoittamaan hänelle etukäteen, mikäli homoseksuaalisuudesta ja
transseksuaalisuudesta keskusteltaisiin hänen poikansa kanssa.
Seurauksena oli, että koulu pidätti hänet ja laittoi hänet putkaan yöksi.
Seuraavana vuonna saman koulun toisluokkalaiset lukivat kirjan
"Kuningas ja Kuningas", joka kertoi kahdesta miehestä, jotka
rakastuivat ja menivät naimisiin. Lopussa oli heistä kuva
suutelemassa. Kun vanhemmat Robb ja Robin Wirthlin valittivat tästä,
heille kerrottiin, ettei koululla ole velvollisuutta ilmoittaa heille tai antaa
heidän lastensa olla osallistumatta opetukseen.
Vuonna 2007 liittovaltion tuomari katsoi, että Massachusettsin
homoavioliittojen vuoksi vanhemmilla ei ollut mitään oikeuksia
koskien homoseksuaalisten suhteiden opetusta kouluissa. Edellisenä vuonna Parkers ja Wirthlins olivat jättäneet liittovaltion
kansalaisoikeuteen kantelun, jossa vaadittiin, että vanhemmille tuli
ilmoittaa, kun homoseksuaalisuutta koskevista asioista opetettiin ja
antaa heidän peruskoulussa olevien lastensa olla osallistumatta
opetukseen. Kanne hylättiin. Muutoksenhakutuomioistuimessa pysyttiin
ensimmäisen päätöksen kannalla, koska homoavioliitot ovat laillisia
Massachusettsissa. Näin ollen kouluilla on velvollisuus normalisoida
homoseksuaaliset suhteet lapsille eikä heillä ole mitään velvollisuutta
ilmoittaa vanhemmille tai antaa lasten olla osallistumatta opetukseen.
Homoseksuaalisuuden hyväksymisestä on tullut kunnon kansalaisen
mitta!
Ajattele tätä: Koska homoavioliitot ovat laillisia, liittovaltion
tuomaristo on päättänyt, että kouluilla on nyt velvollisuus esittää
homoseksuaaliset suhteet normaalina lapsille välittämättä siitä,
mitä vanhemmat ajattelevat tai uskovat!
Massachusettsin vanhemmat vetosivat lakiin tässä asiassa. Tuomaristo
antoi kuitenkin kouluille luvan hylätä vetoomuksen väittämällä, että
homoseksuaalisuus ja homoliitot eivät ole sellaisia seksuaalisia asioita,
joiden opetuksesta laki vapauttaisi vanhemmat.

Koulujen kirjastot ovat myös muuttuneet radikaalisti. Koulujen
kirjastot kaikkialla liittovaltion peruskoulusta lukioon täyttyvät koko ajan
kirjoista, joissa homoseksuaalinen käyttäytyminen ja elämäntapa
esitetään normaalina lapsille. Jotkut kirjoista ovat hyvin peittelemättömiä ja jopa pornografisia. Vanhempien valituksia ei oteta huomioon
tai niihin suhtaudutaan vihamielisesti.
Suurikokoisia kovakantisia lipeviä kirjoja, jotka juhlistavat
Massachusettsin homoavioliittoja, alkoi ilmestyä moniin liittovaltion koulukirjastoihin. Eräs kirja on nimeltään "Seurustelun yhdenvertaisuus". Sitä toimitettiin kouluille merkittävän homoaktivisti-järjestön
kautta. Sen ilmiselvä tarkoitus oli opettaa lapsille, että homoliitot ovat
suuri voitto kansalaisoikeuksille.
Massachusettsin koulun opettajille on arkea näyttää kuvia samaa
sukupuolta olevista puolisoista. Silloin tällöin he tuovat puolisoitaan koulun tapahtumiin. Molemmissa kaupunkini lukioissa oli vieläpä
rehtorit, jotka olivat naimisissa samaa sukupuolta olevan kumppaninsa
kanssa. He tulivat kouluun vierailemaan ja esittäytymään oppilaille.
Homopäiviä pidetään kouluissa välttämättöminä, jotta voidaan
taistella samaa sukupuolta olevia suhteita koskevaa suvaitsemattomuutta vastaan. Sadat lukiot ja jopa yläasteet järjestävät homo-, lesbo-,
biseksuaali- ja transvestiittipäiviä. Kaupungissani eräs koululautakunnan jäsen ilmoitti, että homofobiaa vastaan taisteleminen oli nyt
tärkeydessä ensimmäisenä. Koulut eivät juhli vain homoavioliittoja,
vaan ovat menneet pidemmälle edistääkseen muunlaistakin käyttäytymistä kuten transvestismi ja transseksuaalisuus.
Tuloksena yhä useammat lapset Massachusettsissa identifioivat
itsensä homoiksi. Lukion oppilaille ympäri Massachusettsin osavaltiota vuosina 2005-2009 tehdyn nuorison riskikäyttätymistutkimuksen
mukaan homoiksi itsensä tuntevien lasten lukumäärä ja samaa
sukupuolta olevan kanssa tapahtuneet seksikontaktit olivat nousseet 50
%. Vaikka tämä puolivuosittainen tutkimus on epätieteellinen ja
suuressa määrin epäluotettava, näyttää se silti huolestuttavan suunnan
niiden nuorten keskellä, jotka näin vastasivat (ainakin se näyttää, että
näihin vastauksiin on rohkaistu).
Kun homoseksuaalisuus on normalisoitu, kaikki rajat näyttävät
madaltuvan. Koulut ovat hyväksyneet transsukupuolisuuden (mukaan

lukien transvetismin ja sukupuolen vaihdokset). Valtion rahoittama
homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten nuorten
toimikunta vie kouluihin lapsille tarkoitettua homo- ja transseksuaalista
ohjelmaa aktiviteettien kera. Mukana on tunnettuja aktivisteja, jotka ovat
transseksuaaleja.
Vuonna 2006 transvestiittimies, joka oli käymässä läpi sukupuolenvaihto-operaatiota, tuotiin Newtonissa kolmannelle luokalle
opettamaan lapsille, että nyt on olemassa erilaisia perheitä. Kouluviranomaiset kertoivat eräälle äidille, että hänen valituksensa asiasta
rehtorille olivat epäasiallista käyttäytymistä! Äiti päätyi ottamaan
lapsensa pois koulusta.
Julkinen terveydenhuolto
Massachusettsin julkisen terveydenhuollon edustaja, joka on
naimisissa toisen miehen kanssa, kertoi lapsijoukolle osavaltion
tukemassa Nuoriso Pride- tapahtumassa 2007, että on suurenmoista
olla homo ja hän haluaa taata, että kaikille
on saatavilla
mahdollisimman paljon HIV-testejä.
Sukupuolitautitesti, jota aikaisemmin vaadittiin naimisiinmenoluvan saamiseksi, poistettiin viisi kuukautta sen jälkeen, kun
homoavioliitot julkistettiin Massachusettsissa. Tämän lakiehdotuksen
kuvernööri Mitt Romney allekirjoitti kaikessa hiljaisuudessa. Tämä
kaikki siitä huolimatta, että kupan ja muiden sukupuolitautien määrä
Massachusettsin homoilla oli kasvanut (Massachusettsin julkisen
terveydenhuollon osaston mukaan).
Viime vuosina Massachusettsin osavaltion tuki HIV/AIDSohjelmille on noussut huomattavasti homoseksuaalisuuden
lisääntyessä. Vaikka Massachusettsin julkisen terveydenhuollon
mukaan HIV/AIDS-diagnoosit ovat vähentyneet, niin diagnosoitujen
homoseksuaalisten miesten osuus HIV/AIDS-potilaista on kasvanut yli
30% vuosina 2000-2009. Tämän vuoksi osavaltio on budjetoinut 30-35
miljoonaa dollaria per vuosi näihin tapauksiin useiden viime vuosien
aikana. Tämä ylittää summan, jota on käytetty minkään muun olemassa
olevan virustaudin diagnosointiin.
Lukioissa jaettiin terveysviranomaisten laatimaa inhottavan rivoa
kirjasta, miten homoyhdynnät toimivat käytännössä. Kirjasessa

pidetään tärkeänä homoavioitumista ja korostetaan, että on mahtavaa
olla homo. Massachusettsin julkinen terveydenhoito auttoi AIDStoimintakomiteaa julkaisemaan kirjan nimeltä "Pieni musta kirja: Homo
21-vuosisadalla". (The Little Black Book: Queer in the 21st Century.)
Sitä jaettiin Brooklynin teineille huhtikuun 30. päivä vuonna 2005.
Kaikkien muiden asioiden lomassa siinä annetaan vinkkejä, kuinka
harjoittaa suuseksiä miesten kanssa, kuinka masturboida muita miehiä
ja kuinka turvallisesti annetaan jonkun toisen virtsata päälle
seksuaalisen mielihyvän tuottamiseksi. Lisäksi siellä on vielä lista
baareista, joissa nuoret miehet voivat tavata seksiseuraa anonyymisti.
Sairaalat
Lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transseksuaalien terveysasiat
on osoittautunut välttämättömäksi ottaa huomioon. Siten jokaisesta Bostonin merkittävästä sairaalasta on tullut radikaalin
homoliikkeen aktiivisia tukijoita. Ne järjestävät Homo Pride kulkueita ja homoterveysseminaareja. Tämä on yksi kaikkein häiritsevimmistä asioista, mitä on tapahtunut, kun homoavioliitoista tuli
laillisia.
Eräs merkittävä bostonilainen sairaala uhkasi erottaa lääkärin,
kun hän vastusti sairaalan homoseksuaalisen käyttäytymisen
edistämistä.
Vuonna 2011 eräs merkittävä lääkäri Beth Israel
Deaconess Medical Centerissä Bostonissa - suuressa Harvardin
yhteydessä olevassa sairaalassa - protestoi sairaalaa vastaan heidän
yhteydestään Homo Pride-aktiviteetteihin. Hän toi myös esimiehillensä
esille homouden terveysriskit ja sanoi, että hän ja muut sairaalassa
pitivät homoakteja epäluonnollisina ja moraalittomina. Sairaala uhkasi
erottaa hänet sanoen, että homoavioliitot ovat laillisia, ja hänen
kommenttinsa toivat ahdistelua ja syrjintää. Kuulustelun jälkeen hänen
annettiin pitää työnsä, mutta käskettiin pyytää anteeksi ja pitää
mielipiteensä näissä asioissa omana tietonaan.
Vuonna 2012 Boston Medical Center julkaisi huomiota herättävän
monivärisen koko sisäsivun mainoksen Boston Homo Prideohjekirjassa. Sisältö? Siinä mainostettiin sairaalan sukupuolitauti- ja
AIDS-klinikoita pride-osallistujille ja erityisesti tippurin, klamydian,
kupan, hepatiitin ja HIV:n seulontoja.

Perheväkivalta
Joka vuosi yhä enemmän osavaltion varoja käytetään homojen
keskuudessa runsaasti esiintyvän perheväkivallan hoitamiseen.
Homoliittojen hyväksymisestä alkaen Massachusettsissa on eniten
homopariskuntia.
Koska homosuhteet ovat erittäin häiriintyneitä, Massachusettsin
lainsäädäntöelin on tullut siihen tulokseen, että tämän ongelman
hoitamiseen on sijoitettava yhä enemmän rahaa. Homoryhmän
perheväkivaltaohjelma on heidän merkittävä budjettiaihe vuosittain.
Tänä vuonna se muodostaa merkittävän osan valtion 5.5 miljoonan
dollarin budjettiosuudesta Määrä on kasvanut 100000 dollaria vuoden
2007 budjettiosuudesta.
Homojen perheväkivalta - kirjallisuutta, jota valtio rahoittaa,
jaetaan käytännössä jokaisessa julkisessa homotapahtumassa.
Sitä jaetaan myös lapsille nuorison Pride - tapahtumissa, GLBTkoulutusverkoston (Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Youth)
konferensseissa, lukioiden kerhoissa ja erityisesti Homo Pride tapahtumissa ja kulkueissa.
Bostonin keskustassa on joka vuosi julkinen yöllinen kynttilävartio
Massachusettsin homojärjestöjen toimesta. Silloin muistetaan LGBTparisuhdeväkivallan uhreja ja lisätään tietoutta tästä tärkeästä
yhteiskunnallisesta ongelmasta.
Elinkeinoelämä ja työllisyys
Kaikkien vakuutusten tulee nyt Massachusettsissa ottaa huomioon
samaa sukupuolta olevien avioliitot. Tämä pitää sisällään mm. auto-,
sairas-, ja henkivakuutuksen. Elinkeinoelämän täytyy ottaa huomioon
samaa sukupuolta olevien avioliitot kaikissa eduissa, aktiviteeteissa
jne., ottaen huomioon sekä työntekijät että asiakkaat. Töistä voi
nykyään saada potkut, jos esittää uskonnollisia vastalauseita samaa
sukupuolta olevien avioliitoista.
Vuonna 2009 johtajan viransijainen Brookstonen myymälässä
Bostonissa erotettiin työstään, kun hän mainitsi vakaumuksestaan
toiselle johtajalle, joka oli ottanut asian puheeksi. Brookstonen
irtisanomiskirjeessä, jota siteerattiin paikallisuutisissa, sanottiin, että

hänen kommenttinsa oli asiaankuulumaton, koska Massachusettsin
liittovaltiossa samaa sukupuolta olevien avioliitto on laillinen.
Hääteollisuuden täytyy palvella myös homoyhteisöä. Häävalokuvaajat,
juhlapaikat, tavarantoimittajat jne., kaikkien mukana olevien täytyy
hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliittotapahtumat, tai muuten he
osallistuvat syrjimiseen.
Yrityksiä testataan usein siinä, miten hyvin he kestävät homoaktivisteja.
Homoaktivistiryhmiä menee ravintoloihin tai baareihin. He suutelevat ja
hyväilevät toisiaan testatakseen, onko tasa-arvoisuus juurtunut tarpeeksi hyvin nyt, kun samaa sukupuolta olevien avioliitto on laillinen. Sitten
he ilmiantavat suvaitsemattomat loukkaajat virkavallalle. Yrityksiä
sakotetaan ja rangaistaan. Itse asiassa yhä enemmän ja enemmän on
nähtävillä julkisia näytöksiä homoseksuaalien hellyydestä liittovaltion
julkisilla paikoilla, jotta homoavioliiton tasa-arvoisuus lujittuisi.
Asianajajanammatti ja oikeusjärjestelmä
Massachusettsin lakimieskokeissa testataan asianajajien tietoutta
samaa sukupuolta olevien avioliittolaista. Vuonna 2007, Bostonilainen
mies hylättiin kokeessa, koska hän kieltäytyi vastaamasta kysymykseen
samaa sukupuolta olevien avioliitosta.
Asianajajat, jotka työskentelevät perhelain piirissä, joutuvat monissa
Massachusettsin firmoissa osallistumaan seminaareihin, joissa käsitellään samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Samaa sukupuolta olevat
perheet ovat lujasti juurtuneet Massachusettsin oikeusjärjestelmään.
Tämän lisäksi Massachusettsin perhetuomioistuinta valvovat monet
homotuomarit. Vuonna 2011 kuvernööri nimitti avioliitossa olevan
lesboaktivistin Barbara Lenkin Korkeimman oikeuden tuomariksi. Hän
sanoi, että lain tulkinta muuttuu ja kehittyy, koska vähemmistöryhmät
(esim. homoseksuaalit) näkevät asiat eri tavalla perustuen heidän omiin
kokemuksiinsa.
Adoptio ja syntymätodistukset
Vuoden sisällä homoavioliittojen tulosta, liittovaltion adoptio - ja
kasvattilapsi asioiden työntekijät olivat laajamittaisessa koulutuksessa
koskien ”LGBT-nuorisotietoisuutta” (Gay, Lesbian, Bisexual and
Transgender Youth). Tässä olivat mukana myös Massachusettsin
sosiaalivirastojen työntekijät ja johtajat. Näitä opetuksia järjestivät

radikaalinen kansallinen homo- ja lesbotyöryhmä (joka kerran myönsi
tunnustuspalkinnon pornovideoyrityksen johtajalle).
Painopiste oli siinä, että lasten kanssa työskentelevät henkilöt tulee
kouluttaa siihen, että homous (ja transsukupuolisuus) nähdään
normaaleina ilmiöinä. Yhden opetuksen aikana kouluttaja ilmoitti, että
uusi motto on: Pelkkä homouden sietäminen on loukkaavaa,
homokäyttäytyminen täytyy hyväksyä.
Homoavioliitossa olevat parit voivat nyt vaatia lapsen adoptio-oikeutta
kaikkien toimistojen kautta. Vuonna 2006 katolinen hyväntekeväisyysjärjestö päätti lopettaa adoptiotoiminnan kokonaan mieluummin kuin
alistua adoptoimaan lapsia homopareille.
Adoptiotoimistojen mukaan 40% heidän adoptioistaan koskee homoseksuaalipareja. Tutkimukset osoittavat, että monet adoptio - toimistot
suosivat homoseksuaalipareja tavallisten parien rinnalla.
Vuonna 2006 Massachusettsin Sosiaalipalvelukeskus nimitti kaksi
keskenään naimisissa olevaa miestä vuoden vanhemmiksi. Miehet
olivat adoptoineet vauvan sosiaalipalvelun kautta (vastoin vauvan
biologisten vanhempien tahtoa). Uutisten mukaan päivä adoptiopäätöksen jälkeen, Sosiaalipalvelukeskus ehdotti miehille toisen lapsen
adoptoimista.
Valtion rahoittama Massachusetts adoptiopalvelu (MARE) kannustaa
innokkaasti homo- ja lesboperhemuotoja ja järjestää adoptio-juhlia,
jonne homopareja on kannustettu tulemaan ja näkemään tarjolla olevat
lapset henkilökohtaisesti. Adoptiopalvelu laittaa huomiota herättäviä
mainoksia seksuaalivähemmistöjen julkaisuihin. Massachusettsin
syntymätodistukset on muutettu äiti/isä - muodoista äiti/vanhempi-, ja
isä/vanhempi-muotoihin. Kaksi miestä tai kaksi naista voidaan lukea
vanhemmiksi syntymätodistuksessa! Homot, jotka adoptoivat, voivat
uusia lapsen olemassa olevat syntymätodistukset.
Oikeus päätti vuonna 2012, että jos lapsi on syntynyt samaa sukupuolta
olevien avioliitossa, niin molemmat merkitään vanhemmiksi lapsen
syntymätodistukseen ilman mitään virallista käsittelyä. (Toista biologista
vanhempaa ei mainita virallisessa syntymätodistuksessa)
Valtion ja hallituksen tehtävät
Avioliittotodistuksissa lukee nykyään Osapuoli A
ja Osapuoli B
,aviomiehen ja aviovaimon sijasta. Kuvittele, jos omistaisit tällaisen

avioliittotodistuksen. Vuonna 2004 Kuvernööri Mitt Romney määräsi
tuomarit (Justices of the Peace) tarpeen vaatiessa toimittamaan
homojen avioliittovihkimisiä potkujen uhalla. Useat tuomarit päättivät
välittömästi erota. Määräys, on kuitenkin voimassa. Myös kaupungin
virkailijat pakotettiin jakamaan avioliittotodistuksia samaa sukupuolta
oleville pareille. Vuonna 2008 Massachusettsin sairasvakuutuslait
muutettiin kattamaan myös homoavioliitossa olevat parit.
Julkiset paikat
Siitä lähtien kun homoliitoista tuli julkisia, Homo Pride - tapahtumista on
tullut silmiinpistäviä julkisilla paikoilla.
Niihin osallistuu entistä
enemmän poliitikkoja ja yhdistyksiä, jopa poliisijärjestöjä. Homojärjestöt
kannustavat yhä useampia yhteisöjä liittymään mukaan.
Esimerkiksi: Vuosittain on nähty julkea Lesbo-marssi Bostonin
keskustassa ja vuonna 2008 transsukupuolisten kulkue Northamptonissa, jossa oli mukana paljasrintaisia naisia, jotka olivat poistattaneet
rintansa kirurgisesti (jotta heistä tulisi miehiä). Kuvernööri Patrick jopa
marssi 17-vuotiaan julkisesti lesbo - tyttärensä kanssa Bostonin Pridetapahtumassa vuonna 2008, aivan mustasinistä lippua heiluttavien ja
piiskoja ja ketjuja kantavan sadomasokistisen nahka - ryhmän takana.
Kirkkoja ahdistellaan
Kirkkoja ja uskovia ihmisiä on demonisoitu, ahdisteltu ja uhkailtu, ilman
syyllisten rankaisemista. Homoavioliittojen hyväksymisen jälkeen, ne,
jotka julkisesti ovat erimieltä homoavioliitoista kyseenalaistaen
homouden tai järjestävät perinteisten arvojen edistämistapahtumia,
ovat olleet homoaktivistien sotaisan koston kohteena. Poliiseilla ja
viranomaisilla ei ole mitään mielenkiintoa lopettaa tätä. Emme tiedä
yhtään homoaktivistia, joka olisi pidätetty uskonnollisen tilaisuuden
häiritsemisestä, ihmisten uhkailusta ja ahdistelusta kirkossa tai annettu
sakkoja vihamielisestä toiminnasta.
Esimerkiksi: Vuonna 2012 joku uhkasi polttaa katolisen kirkon
Acushnetissa, koska sen ulkopuolella oli kyltti: ”Kaksi miestä ovat
ystäviä, eivät aviopuolisoita”. Kirkko sai välittömästi rienaavien
puhelinsoittojen vyöryn. Ainakin yksi henkilö uhkasi polttaa kirkon maan
tasalle. Eräs aktivisti naulasi kirkon aitaan kyltin, jossa sanotaan:
”Levitä rakkautta, älä vihaa”. Aktivistit protestoivat ulkona sunnuntai-

messun aikaan ahdistaen seurakuntalaisia kyltillään: ”On laillista, että
kaksi miestä tai kaksi naista ovat keskenään aviopuolisoita”. Sekä
poliisi että yleinen syyttäjä olivat nostamatta kannetta vihamielisestä
toiminnasta tai muusta hyökkäyksestä.
Vuonna 2010 katolilainen peruskoulu esti lesboparin poikaa
kirjoittautumasta oppilaakseen. Tuloksena koulu haukuttiin pataluhaksi
ja jopa paikallisen liberaalin valtionedustajan puolelta syrjiväksi.
Yksityinen katolisten koulujen säätiö uhkasi näinollen lopettaa koulun
avustamisen, kunnes koulu antaisi periksi. Arkkihiippakunta antoi
lopulta periksi ja koulu muutti käytäntöjään.
Vuonna 2009 vihaiset homoaktivistit terrorisoivat bostonilaista kirkkoa
(Park Street Church), kun siellä pidettiin hengellistä ex-homokoulutusta. He heiluivat ovien ja ikkunoiden luona kyltteineen ja
huutelivat homojen iskulauseita. Yksi heistä piteli kovaäänistä
kokoontumishuoneen ikkunaa vastaan karjuen sisäpuolella oleville
osallistujille. Poliisi ei tehnyt mitään pysäyttääkseen heitä, vaikka he
seisoivat kirkon viereisellä merkittävällä hautausmaalla.
Vuonna 2006 tuhannet kirkuvat homoaktivistit vaiensivat katolisen
kirkkojärjestön puhujat Worcesterin Avioliiton puolesta -ulkoilmatapahtumassa, huutamalla törkeitä hokemia. Poliisi ei yrittänyt pysäyttää
heitä, vaikka tapahtumalla oli lupa. Kun yksi mellakoitsijoista ryntäsi
lavalle ja alkoi huutaa, eräs miespuolinen tapahtuman järjestäjä yritti
ohjata häntä sivummalle. Nainen haastoi tämän johdosta miehen
oikeuteen hyökkäyksestä! Oikeudenkäynti kesti 4 päivää, onneksi
tuomaristo vapautti miehen. Mutta kukaan mellakoitsijoista ei saanut
sakkoja. Vuonna 2006 ryhmä homoaktivisteja kyltteineen huusivat ja
pilkkasivat ihmisiä, jotka olivat menossa Bostonin keskustassa
sijaitsevaan babtistikirkkoon tai palaamassa sieltä. Siellä pidettiin
kansallisesti televisioitavaa Avioliiton puolesta - tapahtumaa.
Vuonna 2005 sadat homoaktivistit terrorisoivat samaa babtistikirkkoa
tilapäisellä lavalla, huutaen törkeyksiä kovaäänisten kautta. Kirkossa
oli kansallinen perhearvoja korostava ryhmä (Focus on the Family)
pitämässä hengellistä konferenssia. Väkijoukko oli niin uhkaava, että
osallistujat eivät voineet poistua kirkosta lounastauolle. Bostonin
mellakkapoliisi seisoi kirkon ovien ulkopuolella, mutta ei tehnyt mitään
hajottaakseen mielenosoittajia jotka täydellisesti tukkivat koko kadun.

Media
Bostonin mediassa käytetään säännöllisesti homoavioliitossa olevia
pareja artikkeleissa ja uutisissa niissä paikoissa, joissa aikaisemmin on
käytetty tavanomaisessa avioliitossa olevia pareja. Väitetään, että se on
tasavertaista. Ei saa olla mitään eroa siinä, kuinka avioliitto esitetään.
Myös sanomalehtien neuvontapalstoilla käsitellään homoavioliittoasioita ja kuinka käytännössä hyväksyä homous. Monet uutistoimittajat
ja TV-ankkurit ovat avoimesti homoja, (ainakin yksi avoimesti
avioliitossa). He marssivat Homo Pride-kulkueissa ja julkisesti
osallistuvat muihin homotapahtumiin.
Politiikka
Kaikkialla pelon ilmapiiri on estänyt poliitikot olemasta erimieltä näistä
asioista. He ovat varoneet arvostelemasta samaa sukupuolta olevien
avioliittoa sen jälkeen, kun siitä tuli laillinen. Valtion virkamiehet
pelkäävät, että heitä syytettäisiin oikeuksien poisottamisesta. Ne, jotka
kannattavat perinteistä avioliittoa, tuovat harvoin sitä julkisesti ilmi.
Tämä pelko on levinnyt tukahduttaen kaikki homouteen liittyvät
rakentavat keskustelut. Lisäksi se on levittänyt pelon tunteita perinteisen perheen puolesta olevien ihmisten parissa liittovaltiossa.
Massachusettsin republikaanisesta yläluokasta on tullut kaikkein eniten
homoavioliittoja ajava puolue (Grand Old Party, GOP) Amerikassa.
Osavaltion republikaanien edustajainhuoneen ja senaatin johtajat
kummatkin kannattavat nyt julkisesti homoavioliittoja, kuten myös
viimeaikaiset Massachusettsin republikaanien ehdokkaat, kuvernööri ja
varakuvernööri. GOP-puolueen ehdokkaille on kerrottu, että asiasta ei
edes keskustella. Huhtikuussa 2009, Massachusettsin rebublikaanipuolueen puheenjohtaja kertoi homoseksuaalien sanomalehdelle, että
GOP- puolue ei enää vastusta homoavioliittoja.
Sitten puheenjohtaja Jennifer Nassour, jota haastateltiin sanomalehdessä, vakuutti homoyhteisölle, että valtiollinen GOP-puolue tulisi
pysymään kaukana samaa sukupuolta olevien avioliiton ja abortin
vastustajista. Hiljattain valittu puheenjohtaja Bob Maginn ei puhu
asiasta. Jokainen Massachusettsin liittovaltioon valittu virkamies ja
kongressin edustaja yhtä lukuunottamatta kannattavat nyt julkisesti
homoavioliittoa. Rebublikaanien senaattori Scott Brown on eri mieltä,
mutta hän välttelee jyrkästi aihetta, sanoen, että laki on vahvistettu ja
eikä siitä kannata taistella.

Lainsäädäntö
Samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli Massachusettsiin radikaalisten
oikeuspäätösten seurauksena. Nämä oikeuspäätökset ovat aiheuttaneet avuttomuudentunteen sen vastustamiseksi. Avioliittoasetusta
koskevassa lainsäädännössä ollaan eri mieltä siitä, oliko prosessi
ristiriidassa liittovaltion perustuslain kanssa. Kuvernööri yksinkertaisesti
vain meni eteenpäin. Kun tarpeeksi ääniä oli saatu, lainsäädäntöelin
vain suoritti tarpeelliset muutokset. Lainsäädäntö näyttää olevan aina
vain enemmän hukassa jokaisesta tuollaisesta toimenpiteestä, joka
asetetaan ihmisille.
Jopa netissä olevassa Massachusettsin lakikirjastossa, ei näy samaa
sukupuolta olevien avioliiton laillistamista, vain oikeuden näkemys
asiasta. Tämä on vaarallinen ennakkotapaus, jossa yleisluontoisen
oikeudellisen aktivismin kautta muodostetaan laki, joka mahdollistaa
kaikki sen seuraamukset. Tämän tulisi olla varoittavana esimerkkinä
koko maan liittovaltioille.
Lopuksi
Samaa sukupuolta olevien avioliitto roikkuu yhteiskunnan yläpuolella
moukaroiden kansalaisia lain voimalla. Kun se saa jalansijaa,
yhteiskunnasta tulee yhä epäoikeudenmukaisempi. Valitettavasti se
säädettiin Massachusettsin asukkaille radikaalien ja röyhkeiden
oikeusistuimien ja säälittävän raukkamaisten poliitikkojen toiminnan
seurauksena.
Homoliike on käyttänyt tätä yhdistelmää hyväkseen koko maassa. On
ilmiselvää, että tämä radikaalinen liike ei vouhota avioliitoista sen takia,
että monet homoista todella haluaisivat mennä naimisiin. Vain pieni
prosentti heistä haluaa todella mennä naimisiin. Itse asiassa viimeisten
kuukausien aikana sunnnuntaisanomalehden (Sunday Boston Globe)
hääosastolla ei ole ollut yhtään valokuvaa homopariskunnista. Aluksi se
oli täynnä niitä.
Tutkimukset osoittavat, että homosuhteet ovat pohjimmiltaan
häiriintyneitä monella tasolla. Oikea avioliitto, kuten me sen tunnemme,
on jotain, jota he eivät voi saavuttaa tai edes todella haluta. Paine
homoavioliitoille on laillisen leiman lyömistä homouden hyväksymiselle.
Tarkoituksena on sen hyväksymisen pakottaminen siihen vastahakoi-

sille kansalaisille sekä sosiaaliselle, poliittiselle ja kaupalliselle elämän
alueille. Muille Amerikassa sanon: Teitä on nyt varoitettu!
Copyright (c) 2012 MassResistance
Englanninkielinen alkuperäinen teksti on nettiosoitteessa:
www.massresistance.org/docs/marriage/effects_of_ssm_2012/index.html

Video "Mitä homoavioliitot tekivät Massachusetissa" samasta aiheesta
suomenkielisellä tekstillä:
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=40301
Muita aiheeseen liittyviä linkkejä:
http://www.alliancedefendingfreedom.org/
American Family Association www.afa.net
MassResistance www. massresistance.org
Canadian Family Action Coalition (CFAC) www. familyaction.ca
Onenewsnow www. onenewsnow.com
Suomenkielisiä linkkejä:

www.suomijeesukselle.fi
www.tv7.fi
www.aitoavioliitto.fi
Tätä aineistoa ja näitä nettilinkkejä
saa levittää vapaasti kaikille tätä tietoa tarvitseville!
Kaikki aineisto on ilmaisjakelussa ja
sitä saa kopioida vapaasti kokonaisuudessaan
sellaisena kuin se on - ilman muutoksia!

Yhteenveto siitä mitä Yhdysvalloissa tapahtuu!
Se on varoitukseksi meille täällä Suomessa!
Huomaa, että tuo valheellisesti nimetty 'tasa-arvoinen' avioliittolaki
on

kaikkea

muuta

kuin

'tasa-arvoinen'

seurauksiltaan.

Kysymyksessä on todellisuudessa homoseksuaalinen pakkoohjelmointi kansaan ja toisin ajattelevien alistaminen tuohon
pakkovaltaan. Koko yhteiskunta joutuu tuon lainsäädännön myötä
aivan käsittämättömän, epä-oikeudenmukaisen ja seksuaalisen
pakkovallan alle!
(1) Lapsiin ja nuoriin kohdistuva pakko-ohjelmointi.
(2) Lapsien vanhemmat menettävät oikeuden päättää lastensa
seksikasvatuksesta. Lasten seksikasvatus luovutetaan tuolla
lainsäädännöllä

asiaankuulumattomille

ja

edesvastuuttomille

tahoille.
(3) Siviilivihkijät joutuvat vakavan valinnan eteen - jos et vihi
homoja ja lesboja, niin menetät työpaikkasi!
(4) Sosiaalityöntekijät joutuvat vakavan valinnan eteen - jos et
adoptoi lapsia homo- ja lesbopareille, niin menetät työpaikkasi!
(5) Lasten vanhemmat joutuvat vakavan valinnan eteen - jos
kieltäydyt antamasta lapsiasi oppitunneille, joilla opetetaan mitä
törkeintä seksipornoa ja erilaisia seksisuuntauksia, niin lapset
otetaan pois!

(6) Koulujen opettajat ja nuorisotyöntekijät joutuvat vakavan
valinnan eteen - jos et opeta tuota seksielämää, niin menetät
työpaikkasi!
(7) Hotellien, motellien omistajat, kirjapainot, kukkakauppiaat,
leipomot, terveydenhoito henkilöstö, juristit - aivan jokainen
yhteiskunnassa joutuu vakavien valintojen eteen! Alistu tai...uhka
tulee jokaiselle!
(8) Seurakunnat ja kirkot eivätkä mitkään hengelliset yhteisöt,
hyväntekeväisyysjärjestöt tai liikeyritykset tule olemaan poikkeus!
Seksuaalinen pakko-ohjelmointi ja pakkovalta on jo nyt tunkeutunut sisälle moniin paikkoihin!
Nyt on aika pysäyttää tämä yhteiskunnallinen kehitys!
Nyt on viimeinen mahdollisuus herätä ja tehdä jotakin!
Kohta se on ikuisesti liian myöhäistä!
Seksuaalinen sortovalta on lähtenyt liikkeelle. Kun se saa täyden
vallan valheellisen lainsäädännön myötä, niin sen jälkeen yksikään
'pehmo' ei uskalla enää sanoa mielipidettään. Silloin vain Danielin
ja hänen ystäviensä kaltaiset - Bonhoefferin kaltaiset - uskaltavat
vastustaa mielipiteitten pakkomuokkausta.
Jos tämän luettuasi kutsut vielä avioliittolain muutosta
tasa-arvolaiksi, niin olet melko pimeä tapaus!
Sanon siinä tapauksessa - järki hoi, äly älä jätä!

Tuossa avioliitolain muutoksessa ei ole kysymys tasaarvoisuudesta, eikä jonkun vähemmistöryhmän oikeuksien
puolustamisesta, vaan kysymyksessä on:
- mitä törkein suvaitsemattomuus toisia kohtaan,
- perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien ryöstö toisilta,
- mielipidevapauden loppu,
- ilmaisuvapauden loppu,
- valintavapauden loppu,
- sortovalta toisin ajattelevia kohtaan,
- mielipiteitten pakkomuokkaus,
- epäoikeudenmukaisuuden huippu,
- kristillisperinteisiin perhe-arvoihin pitäytyvien vaino!
Toivottavasti hoksaat, että meillä ei ole mitään
kiinnostusta sekaantua homojen ja lesbojen
yksityiselämään.

Meitä kiinnostaa ainoastaan
avioliittoa koskeva lainsäädäntö
ja
median harjoittama
seksuaalinen yhteiskunnan pakko-ohjelmointi!

KAIKKI RIIPPUU NYT SIITÄ, MITEN ASIOISTAMME
PÄÄTETÄÄN EDUSKUNNASSA, JA SIITÄ MITÄ LAKEJA
SIELLÄ SÄÄDETÄÄN!
LAINSÄÄDÄNTÖ ON VAKAVA ASIA!
SIINÄ TULISI AINA OTTAA HUOMIOON
SEN VAIKUTUS TOISIN AJATTELEVIIN!
JOS SITÄ EI TEHDÄ, NIIN SILLOIN ON TOIMITTU
EDESVASTUUTTOMASTI!
EDESVASTUUTTOMAN LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSESTA
YHTEISKUNTA MUODOSTUU PAKKOVALLAKSI, KUTEN ON KÄYNYT
KOMMUNISMISSA - POLIITTISENA PAKKOVALTANA
NATSISAKSASSA - RASISTISENA PAKKOVALTANA
ISLAMISSA - USKONNOLLISENA PAKKOVALTANA
KESKIAIKANA - KRISTILLISENÄ PAKKOVALTANA

TOISIN AJATTELEVAT JOUTUVAT KÄRSIMÄÄN
KOHTUUTTOMASTI EPÄOIKEUDENMUKAISISTA
TUOMIOISTA!
Suomen Eduskunnan äänestys ja presidentin allekirjoitus
avioliittolain muutokseen avasi ovet
homoseksuaalisen pakkovallan tulolle Suomeen!
Tuo päätös voidaan vielä kumota kaikkien yhteistoiminnalla
allekirjoittamalla uusi kansalaisaloite!
Yhteistoimintaan voi liittyä:
(1) Allekirjoittamalla uusi kansalaisaloite nettiosoitteessa:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175
(2) Monistamalla lomakkeita jakoon ja nimien keruuseen
Aitoavioliitto.fi tiedoittaa asiasta seuraavasti:
"Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena,
miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin
avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää
adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri
sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus
olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta
olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on
huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa."
Allekirjoita aloite pankkitunnuksilla oikeusministeriön
kansalaisaloitepalvelussa:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175
Paperilomakkeen voit tulostaa tästä pdf-tiedostosta:
http://aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite.pdf
Allekirjoitus kannattaa pyytää suoraan paikanpäällä paperiin ja
koota lomakkeet sopivan kokoisiksi postituseriksi, jotka voi sitten
postittaa osoitteeseen:
Aito avioliitto ry
PL 155
00171 Helsinki
Kansalaisaloitelomakkeita voit tulostaa itse vapaasti ja me voimme
niitä myös toimittaa isompia eriä veloituksetta tulostettuna erilaisiin
tapahtumiin, kun vain otat yhteyttä
meihin: aito.avioliitto@gmail.com

SUOMEN KANSAN KOHTALON HETKET OVAT KÄSILLÄ
LOPULLISEN RATKAISUN HETKI ON NYT TULLUT!
NOUSKAA KAIKKI YHTEISRINTAMAAN
KANSALLISEN TUHON ESTÄMISEKSI!

KRISTILLISPERINTEISTEN ELÄMÄN- JA PERHEARVOJEN
TUHOAMINEN MERKITSEE KANSALLISTA ITSEMURHAA!
JOKAINEN SUOMESSA ASUVA ON VAIKUTETTU NIISTÄ
PÄÄTÖKSISTÄ, MITÄ KANSANEDUSTAJAT EDUSKUNNASSA
TEKEVÄT, JA SIITÄ MITEN MEDIA OHJELMOI KANSAA!
MEIDÄN KAIKKIEN OMA ELÄMÄ JA LASTEMME TULEVAISUUS
ON VAAKALAUDALLA!

Valheellisesti

niin

sanotun

tasa-arvolain

vaikutuksia

toisinajatteleviin ja lapsiin ei ole tarpeellisella laajuudella
käsitelty mediassa eikä eduskunnassakaan. Tasa-arvolain
seuraukset toisinajatteleviin ovat kaikkea muuta kuin tasaarvoiset! Äänestystilanteessa lasten oikeuksia ei kunnioitettu!
Nykyisin vielä voimassa oleva lainsäädäntö ei ole
häirinnyt samaa sukupuolta olevien yhteiselämää.
Sensijaan kristillisperinteisiin perhe-arvoihin pitäytyvät
joutuvat nyt tuon 'tasa-arvolain' vaikutuksesta mitä
törkeimmän syrjinnän kohteiksi!
Jopa perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet
on ryöstetty heiltä!
Kysymyksessä on suorastaan järjetön epäoikeudenmukaisuus
ja täysin käsittämätön suvaitsemattomuus meitä
toisinajattelevia kohtaan!
Jos tätä ei saada kumotuksi,
niin se pakottaa meidät toisinajattelevat
yhteiskunnalliseen tottelemattomuuteen lainsuojattomina!
Rauno Helppi
Äärimmäisen yksilövapauden edustaja ja käytännönjärkisten
ihmisoikeuksien puolustaja kristillisperinteisillä periaatteilla

