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Címkék: gender győzelem centrifuga nőtudat nők lázadása

Az elásott csatabárd: „A kormánypárt a családon belüli erőszakról szóló népi kezdeményezés mögé állt!” – írja az
index.hu. Pénteken pedig előbb Orbán Viktor kormányfő, majd Rogán Antal frakcióvezető is fogadta a Fidesz frakció néhány női

képviselőjét, akiket szintén felháborítottak Varga mondatai. A képviselő hétfő esti felszólalásában elnézést kért a korábbi kijelentései
miatt. "Az Országgyűlés minden nő tagjától elnézést kérek és természetesen minden hölgyet, aki hallotta vagy olvasta ezt a szerencsétlen

mondatot megkövetek"  

Vasárnap délután győzött a Nők Lázadása: őszinte öröm, hogy megértünk egy valódi női
politikai győzelmet. Hosszú ideje ez az első nyilvánosan elismert politikai győzelme megannyi
feministának, női harcosnak, családi terror ellen harcoló szervezetnek, női politikusnak
Magyarországon. A Centrifuga szívből gratulál a Lázadó Nőknek és a tüntetés szervezőinek!

A nők – 5 millió magyar szavazó. Nőket minden politikai döntés érint a költségvetéstől a kvótáig, és
megilleti az egyenlő bánásmód és részvétel a nemzeti összjátékban.  Ha a nők összefognak, politikai
erővé válnak – mondta beszédében Antoni Rita, a demonstráció egyik szervezője.     "Ne húzzátok
ki a gyufát, fiúk!"    

A Lázadó Nők példaértékű népi összefogást mutattak fel,
régi és új női arcokat láthattunk a tüntetésükön, akikből ígéretes
és elkötelezett női politikusok lehetnek, felnőttek a feladathoz,
kompetenciát, feladatokat és politikai szerepet kell kapniuk a 21.

század magyar történetében.

Úrnők és Fiúk: áll a zászló! A Fidesz elismerése üres gesztus lesz, ha a Lázadó Nők itt
megállnak. Hiszen sikeres szervezőikből egy női kiskormány kitelne, akik minden nőket is érintő
kormányzati kérdésben – tehát minden kérdésben! – hallathatnák a hangjukat és képviselhetnék a
nők érdekeit és álláspontját.  

Mit kíván a lázadó magyar NŐ? Nehéz nőül gondolkodni a nőknek is, nem csak férfiaknak és politikusoknak, de legfőbb ideje
meghatározni a Lázadó Nők és a csendes női többség közeli és távoli céljait, három és öt éves terveit, szociális és gazdasági stratégiáját.
 Például Legyen:

Béke, szabadság és egyetértés!

Nemzeti csoportterápia.

A web és a facebook szabadsága.

Évenkénti női országgyűlés.

Felelős női minisztériumok.

Női polgárőrség.

Közös teherviselés, arányos női képviselet

Női költségvetés minden közigazgatási szinten.

Női bank.

Törvény előtti egyenlőség nemi, vallási és származási tekintetben

Női esküdtszék.

Arányos női részvétel a fegyveres testületekben és irányításukban.

Unió.

https://centrifuga.blog.hu/2012/09/19/golorom_a_noi_felteken
https://blog.hu/user/278219/tab/msg
https://centrifuga.blog.hu/2012/09/19/golorom_a_noi_felteken#comments
https://centrifuga.blog.hu/tags/gender
https://centrifuga.blog.hu/tags/gy%C5%91zelem
https://centrifuga.blog.hu/tags/centrifuga
https://centrifuga.blog.hu/tags/n%C5%91tudat
https://centrifuga.blog.hu/tags/n%C5%91k_l%C3%A1zad%C3%A1sa


 Hajrá, magyar nők és férfiak a 21. század hajnalán..:)  A Centrifuga évek óta kísér figyelemmel minden női kezdeményezést, ami a
nők esélyeit, épségét és biztonságát tartja szem előtt, a NANÉ-tól Morvai Krisztinán át az egyetemi gender műhelyekig. Számos női
harcost ismerünk személyesen, számtalanszor erősítettük egymást, miközben úgy éreztük, a munkánk nehéz és hálátlan, a jelentőségét és
céljait a (férfi)-politika nem ismeri el, nem támogatja, sőt nem is érti.  

Nemzeti önismeretünk megújulhat erkölcsileg és politikailag egyaránt.   

Forrás:

Antoni Rita beszéde: "Ha a nők összefognak, politikai erővé válnak. Most itt vagyunk, és a megszülető törvény megalkotásába követeljük a civil
szervezetek bevonását! Ne húzzátok ki a gyufát, fiúk!" http://www.nokert.hu/index.php/tudatossagnoeveles/kuezdelem-az-erszak-ellen/1074-az-
erszelitelese-nem-ferfigyloelet-antoni-rita-beszede-a-szept-16-i-nk-lazadasa-demonstracion#.UFZpPNke7W8.facebook

Fidesz a "vargáNÉpi kezdeményezésről":
  http://index.hu/belfold/2012/09/14/a_fidesz_meghajlik_a_holgyek_akarata_elott/  http://index.hu/belfold/2012/09/18/ujabb_szinglihordazastol_felt_a_fidesz/

Terror a Hazában..? http://centrifuga.blog.hu/2010/11/15/terror_a_hazaban_morvai_krisztina_javaslatai_az_alkotmanyhoz

„54. §: „A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelytől senkit nem lehet önkényesen
megfosztani. 

55. §: Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni…”

A jog  bünteti az élettárs, feleség, barát/nő, szülő vagy gyerek becsületének megsértését, ijesztgetését, fenyegetését, verését, szándékos pl közúti
veszélyeztetését, fojtogatását.  Egy másik ember bántalmazása bűncselekmény. 

A bántalmazás szabadságvesztéssel, pénzbírsággal, közmunkával büntetendő. A legnagyobb büntetés: a bűntudat és a jóvátehetetlenség érzése.  

Nemzeti önismeretünk új célokat és belátásokat tűzhet maga elé. Nagy emberi utazás a bántalmazás világába lépni, azonosulni az áldozatokkal, majd
visszatérni a valóságba. Amikor az igazságos és együttérző emberi szellem felfogja, hogy a trauma, az agresszió nála hatalmasabb erő, akkor megrendül a
hitében. Amikor felismeri, hogy a szenvedés enyhítése és a gyógyulás a küldetése, akkor újra megerősödik. 

Nemzeti családállítás: http://centrifuga.blog.hu/2012/09/19/a_drogok_valtoznak_a_szenvedely_marad_pinter_bela_es_tarsulata  

Ha egy napon végignéznénk Pintér Béla darabjait, kis magyar családregényt látnánk, családi és szexuális traumákkal, világháborús kezdetekkel, paraszti
túléléssel, ideológiai kényszerekkel és súlyos függelmekkel. Nemzeti csoportterápia és családállítás. 
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