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Beste Harry,

De Eerste Kamer heeft gisteren met 54 tegen 15 gestemd voor opname van "seksuele gerichtheid" in de grondwet.

Dit toont aan hoezeer Nederlandse politici in de greep zijn van de LHBT-ideologie en de LHBT-lobby.

Deze grondwetsverandering was immers de wens van het COC.

Onze petitie, in de ochtend vooraf aan de stemming aan alle Eerste Kamerleden toegestuurd, heeft niet voldoende tegenwicht kunnen bieden om dit
te stoppen.

Niettemin hebben we een duidelijk signaal afgeven aan de senaat.

We hebben gewezen op het feit dat met deze toevoeging aan artikel 1 de schijn ontstaat dat álle vormen van "seksuele gerichtheid", inclusief
pedofilie, bescherming verdienen.

Blijkbaar was dit voor de 54 voor-stemmers geen obstakel.

Wie stemden er voor?

Senatoren van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, 50PLUS, Fractie-Otten, OSF, CDA en ChristenUnie.

CDA en ChristenUnie! Daar heb je ze weer.

Christelijke gezinswaarden zijn het blijkbaar niet meer waard om verdedigd te worden, volgens deze partijen.

Onthoud dit goed voor de volgende verkiezingen!

Ondertussen juichte de LHBT-lobby vanaf de tribune. Letterlijk.

En wie stemden er tegen?

Ik noem ze graag even bij naam: Annabel Nanninga, Bob van Pareren, Peter Schalk, Gom van Strien, Loek van Wely, Toine Beukering, Ilse Bezaan,
Johan Dessing, Diederik van Dijk, Marjolein Faber-van de Klashorst, Paul Frentrop, Alexander van Hattem, Otto Hermans, Ton van Kesteren en
Lennart van der Linden.

Kortom: senatoren van SGP, FvD, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en PVV hebben een poging gedaan dit kwalijke wetsvoorstel te
stoppen.

Helaas zonder succes.

"Seksuele gerichtheid" komt in artikel 1.

Geen goed nieuws voor critici van de LHBT-beweging.

Maar we geven de strijd niet op!

We blijven doorgaan met onze campagnes om de initiatieven van de LHBT-lobby te dwarsbomen.

Ik wil je graag hartelijk bedanken voor je steun bij onze campagnes.

Met vriendelijke groet,

Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team

Meer informatie:

Applaus en gejuich in Senaat voor vernieuwd artikel 1 van de Grondwet (Trouw):

https://www.trouw.nl/politiek/applaus-en-gejuich-in-senaat-voor-vernieuwd-artikel-1-van-de-grondwet~b66c29b0/

Stemming Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Eerste Kamer):

https://www.eerstekamer.nl/verslagdeel/20230117/toevoeging_van_handicap_en

CitizenGO is een gemeenschap van actieve burgers die zich inzet om te zorgen dat het menselijk leven, het gezin en onze vrijheden wereldwijd gerespecteerd worden. CitizenGO’ers wonen over de hele
wereld. Ons team is verspreid over 16 landen op 5 continenten en werkt in 12 verschillende talen. Leer hier meer over CitizenGO of volg ons op Facebook of Twitter.

Dit bericht is geadresseerd aan harry@sleijster.nl.

https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jtWN-2cX_XydCQ-OoqeiwmF9VGo-IV0JklQAGwprcA1NBDvUXNsrTe-Q29SWyDusQhPo=
https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jth_to9wSG8eWEkrBqcw_z2y8Ugqb6nD0ogcVCYM5SPr67ss5BL7WxAyn2tDz3N4iJFc=
https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jtuA47VGUNym2kZjHNI2f0OXQr8STP-LaMcDKEcqOA0MN41j6Qa7fDM2QuyumOHRLFCY=
https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jtRB8j1ZaLnOwoJB-KbRMJh1MJdCjQyQBMyEqM71sRLBCNnt4-KO34Q2QirCY4J5JIPw=
https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jtcNRcyJoy8uSdLBhukYnR_DA1Snrg7rmmMSrilthtXfn0yN2Bf8SnqBJdYl2CtStjww=
mailto:harry@sleijster.nl
https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jtuA47VGUNym2kZjHNI2f0OXQr8STP-LaMcDKEcqOA0MN41j6Qa7fDM2QuyumOHRLFCY=
https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jtRB8j1ZaLnOwoJB-KbRMJh1MJdCjQyQBMyEqM71sRLBCNnt4-KO34Q2QirCY4J5JIPw=
https://em.citizengo.org/OTA3LU9EWS0wNTEAAAGJZM2jtcNRcyJoy8uSdLBhukYnR_DA1Snrg7rmmMSrilthtXfn0yN2Bf8SnqBJdYl2CtStjww=

