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A 
nyolc nyelven és öt kontinensen 
elérhető CitizenGo civilszerve-
zet saját megfogalmazása sze-
rint olyan aktív polgári kö-
zösség, amely az emberi élet, 

a család és a szabadság védelmét tűzte ki 
célul. „Azért dolgozunk, hogy a hatalmon 
levők tiszteljék az emberi méltóságot és az 
egyén jogait” – áll ars poétikájukban, amely 
első pillantásra rendjén valónak tűnik egy 
olyan világban, ahol látszólag civilszerve-
zetek ezrei küzdenek ugyanezekért a jogo-
kért. De csak látszólag. A CitizenGo-nak van 
ugyanis egy megbocsáthatatlan bűne a mai 
nyugat-európai világban: kiáll a hagyomá-
nyos családok védelmében, amivel aktivistái 
számos támadásnak teszik ki magukat. 

A szervezet körüli legújabb botrány szerint 
az angliai igazgató, Caroline Farrow börtönbe 
kerülhet, mert szembeszállt a transzgender 
lobbival. Tömören a történet arról szól, hogy 
Caroline ellen idén márciusban vizsgálatot 
indított a helyi rendőrség, mert a polgárjogi 
aktivista egy tizenhat éves fi ú nemátalakító 
műtétjét nyilvánosan megcsonkításnak és 

gyermekbántalmazásnak nevezte. Caroline 
Farrow állásfoglalásában kritizálta Susie Green
transzgender lobbista döntését, aki kiskorú fi át 
vetette alá nemet átalakító műtétnek. Mivel 18 
év alatti kiskorúak esetében Nagy-Britannia 
törvénykezése ezt nem teszi lehetővé, a gen-
derlobbista thaiföldi orvosi beavatkozásra vitte 
gyerekét. A távol-keleti országban akkora bot-
rány lett belőle, hogy a közvélemény nyomásá-
ra törvénymódosítással tiltották be az eljárást 
18 év alattiak számára. Az angliai transzgender 
lobbi most ezt akarja megtorolni a CitizenGo 
aktivistáján. A vád nevetségesen hangzik – egy 
magát nőnek tartó férfi  azért nyújtott be ke-
resetet ellene, mert Caroline férfi ként beszélt 
vele –, de jogászok szerint könnyen megeshet, 
hogy a feljelentőnek lesz sikere. A bíróság Ca-
roline Farrow-t nemcsak több tízezer font kár-
térítésre, hanem letöltendő börtönbüntetésre 
is ítélheti, amiért „súlyosan megsértette” egy 
szexuális kisebbség jogait. Mindeközben Ca-
roline folyamatosan kap fenyegető leveleket, 
amelyek családja és gyerekei ellen irányulnak. 

Eddig a szomorú történet, ami tájainkon 
hihetetlenül hangzik ugyan, mert Európa 

normálisabb felében lakunk. Ahol ugyan 
szegényebb körülmények között élnek a kö-
zösségek, de az emberek még őrzik azokat a 
hagyományos értékeket, amelyeket évezre-
deken át örököltek egyik nemzedékről a má-
sikra. Ez a normalitás Nyugat-Európa egyre 
több országában azonban már múlt idő, ahol 
a hagyományos párkapcsolatok és a család 
védelme távolról sem élvez elsőbbséget, csak 
a legkülönfélébb emberi devianciák piedesz-
tálra emelése.

A mai világ egyre inkább két véglet kö-
zött lebeg. Számos iszlám országban kemény 
pénzbüntetéssel vagy éppenséggel halállal 
büntetik az azonos neműek kapcsolatát, 
ami éppúgy elfogadhatatlan, mint a nyu-
gat-európai és észak-amerikai gyakorlat, 
ahol a legvadabb genderideológiákat akar-
ják kötelezővé és mindenki által elfogadottá 
tenni. Olyan áron is, hogy aki ez ellen foglal 
állást, azt igyekeznek minden szempontból 
ellehetetleníteni. 

Caroline Farrow esetének meg kellene 
kongatnia a vészcsengőt az európai emberek 
fejében. A jövőjükről van ugyanis szó.
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