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Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszego dokumentu  
nie może być powielana bez uprzedniej zgody autora.

EPF jest siecią łączącą posłów z całej Europy, którzy angażują się  
w ochronę zdrowia seksualnego i rozrodczego najbardziej zagrożonych osób w ich krajach  
i na świecie.

WIerzymy, że kobiety powinny zawsze mieć prawo do decydowania o ilości posiadanego potomstwa 
i nie powinny być pozbawione dostępu do edukacji i innych środków umożliwiających im osiągnięcie 
tego, do czego mają prawo.

Dowiedz się więcej na epfweb.org i śledząc profil @EPF_SRR na Twitterze.

Choć zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz powiązane prawa 
zawsze były podważane, wciąż nie ma odpowiedzi na kluczowe 
dla zrozumienia pojawienia się jakiegokolwiek nowego ruchu 
społecznego pytanie dotyczące tego, jak finansowany jest ruch 
antygenderowy. Niniejszy raport podejmuje próbę wypełnienia luk  
w  rozumieniu kluczowego komponentu  w  aktywizmie  antygenderowym 
poprzez rozpisanie systemu finansowania, które wspiera wysiłki 
ekstremistów religijnych w zakresie ograniczania praw człowieka  
w Europie. W części 1: „Wierzchołek góry lodowej” raport określa 
kwotę 707,2 miliona dolarów przeznaczoną na finansowanie działań 
antygenderowych w latach 2009-2018, która pochodzi od określonej 
grupy 54 instytucji, tj. organizacji pozarządowych (NGO), fundacji, 
organizacji religijnych i partii politycznych. Pochodzą z trzech głównych 
regionów geograficznych. Są to Stany Zjednoczone, Federacja 
Rosyjska i Europa (z wyłączeniem Rosji). W części 2: „Pod górą lodową” 
przyglądamy się bliżej pierwotnym źródłom finansowania ruchów 
antygenderowych w Europie. Raport wylicza tu cztery mechanizmy 
gromadzenia środków: inicjatywy obywatelskie, wsparcie elit 
socjoekonomicznych, fundusze publiczne i postaci religijne. Raport 
kończą dwa wyraziste studia przypadków, które wyjaśniają to, jak 
religijni ekstremiści współpracują ponad granicami krajów i tworzą 
nowe inicjatywy antygenderowe. To także miejsce refleksji nad 
nakładającymi się motywacjami normatywnymi, ekonomicznymi 
i politycznymi, które prowadzą określone jednostki w kierunku 
aktywizmu antygenderowego.
 
Dane kontaktowe autora: 
Neila Datta, Europejskie Forum Parlamentarne na Rzecz 
Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (European Parliamentary 
Forum for Sexual & Reproductive Rights) 

ABSTRAKT

„Wierzchołek góry lodowej” to pierwsza próba zrozumienia  
ruchu antygenderowego w Europie z perspektywy jego 
zaplecza finansowego. Przedstawiamy tu dane finansowe  
ponad 50 antygenderowych postaci na europejskiej scenie 
dla określonego przedziału dziesięciu lat.  
Przedstawia także pogłębioną analizę tego, jak ekstremiści 
religijni zdobywają fundusze na ograniczenie praw 
człowieka do seksualności i reprodukcji.
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SPIS TREŚCI

Jeśli chodzi o sprzeciwianie się feminizmowi, samostanowieniu kobiet 
oraz realizacji praw seksualnych i reprodukcyjnych, związki między 
ekstremistami religijnymi zdają się silne. Pieniądze przepływają 
przez wszystkie religijne i geograficzne granice ku tym, którzy wciąż 
opowiadają się po stronie walczących z "ideologią gender", przeciwko 
tym, którzy walczyli o to, aby kobiety mogły decydować o swoich ciałach 
i potomstwie i którzy wspierają kompleksową edukację seksualną, aby 
dać siłę wszystkim ludziom do niezależnej i odpowiedzialnej obrony 
zdrowia własnego i ich partnerów, dobrobytu i godności. 

Bogactwa tych tradycjonalistów są używane do dyskredytowania  
i udaremniania działań ich postępowych przeciwników, finansowania 
komunikatów, inicjatyw rzeczniczych oraz postępowań procesowych 
mających zastraszyć tych o bardziej oświeconym spojrzeniu  
na seksualność i ludzkie ciało. Poprzez serię wyczynów prawnych 
i publicznych działań, ekstremiści niestrudzenie próbują narzucić 
światopogląd, dla którego w tym tysiącleciu nie ma miejsca. 

Mimo to, przeciwnicy wolnego wyboru osiągają odwrotny cel: my, osoby 
postępowe, z coraz większym wigorem łączymy siły, aby zagwarantować 
ludziom ich samostanowienie seksualne i reprodukcyjne. Wychodzimy 
na ulice w niespotykanej wcześniej liczbie i zawiązujemy nowe sojusze, 
które nie tylko podtrzymują, ale też rozszerzają prawa, o które tak długo 
walczymy. 

Jako parlamentarzyści, przyglądamy się przepisom prawnym, które 
umożliwią wszystkim parom nawiązanie legalnej wspólnoty opartej na 
miłości, w tym zawarcia związku małżeńskiego. Prawo, które pozwoli 
na bezpieczną aborcję i nieograniczony dostęp do nowoczesnych  
i niedrogich środków antykoncepcyjnych dla wszystkich - to nasz główny 
cel. 

Stoimy także po stronie rodzicielstwa wolnego od przemocy i prawa dla 
wszystkich kobiet do wykwalifikowanej pomocy podczas bezpiecznej 
ciąży i porodu - w Europie oraz na całym świecie. Z sukcesami walczymy  
o więcej środków finansowych dla mieszkańców południowych 
obszarów naszej planety, ponieważ każdy człowiek, w każdym miejscu, 
ma prawo do samostanowienia seksualnego i reprodukcyjnego. 

Nawet jeśli nie możemy liczyć na głębokie, odwieczne i ukryte kieszenie 
naszych przeciwników, wciąż walczymy o świat, w którym wszystkie 
kobiety mogą żyć bez przemocy i cieszyć się wymaganymi ramami 
prawnymi i politykami społecznymi, które im to umożliwiają. 

Jesteśmy pewni, że koniec końców to nie pieniądze wygrają bój o serca 
i umysły ludzi. Liczy się dobrobyt każdego człowieka, a ludzie wybiorą 
ścieżkę oświecenia, samostanowienia i radości życia, a nie przyziemną 
egzystencję pozbawioną jakiejkolwiek niezależności. Z chęcią nawiążemy 
współpracę w innymi ludźmi o podobnych poglądach, z postępowymi, 
kochającymi innych i feministycznymi siłami, które chcą, aby wszyscy 
żyli godnie i wolno.

PRZEDMOWA

Hon. Petra Bayr, MP (Austria)

© Europejskie Forum Parlamentarne na 
rzecz Praw Seksualnych i Rozrodczych
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W części 2: „Pod górą lodową” przyglądamy się bliżej pierwotnym 
źródłom finansowania ruchów antygenderowych w Europie. Raport 
wylicza tu cztery mechanizmy gromadzenia środków: inicjatywy 
obywatelskie, wsparcie elit socjoekonomicznych, fundusze publiczne 
i postaci religijne.

•     Ekstremiści religijni opracowali mechanizmy pozyskiwania funduszy 
od społeczeństwa. Istnieją dwa sposoby: pierwszy oparty jest na 
petycjach i katolickich akcesoriach związanych z działalnością TFP, 
którego nowy ośrodek powstaje w Krakowie; drugi mobilizuje media 
społecznościowe skupiające się na „aktywnych obywatelach”, aby 
wprowadzić ekstremistów religijnych w centrum debaty politycznej 
za pośrednictwem nowych alternatywnych i skrajnie prawicowych 
partii politycznych w Niemczech i Hiszpanii.

•  Dwie kategorie europejskich elit społeczno-gospodarczych 
zajmują ważne miejsce w europejskich akcjach antygenderowych: 
są to osoby o wysokich dochodach z sektora prywatnego i sieci 
klerykalno-arystokratyczne. Osoby o wysokich dochodach odegrały 
kluczową rolę w powstaniu nowych partii politycznych, które objęły 
wiodące funkcje w rywalizacji antygenderowej w kilku krajach. 
Osobno, członkowie arystokracji zajmują ważne stanowiska podczas 
antygenderowych i skrajnie prawicowych wydarzeń, są także 
widoczni w gronach kierowniczych. Niniejszy raport identyfikuje 60 
elit społeczno-ekonomicznych z ponad 20 krajów, które to miały 
wkład w antygenderowe akcje w Europie.

•  Ekstremiści religijni sięgnęli po środki publiczne. Istnieje 
kilka kanałów finansowania publicznego; pierwszy z nich 
obejmuje "usługi" świadczone na rzecz władz publicznych, 
które skutkują wprowadzaniem kobiet w błąd w związku z ciążą 
oraz konserwatywną socjalizacją dzieci i młodzieży. Publiczne 
finansowanie wspierające antygenderowy, chrześcijański aktywizm 
polityczny odgrywa tutaj ważną rolę, podobnie jak wsparcie dla 
przyjaznego i konserwatywnego społeczeństwa obywatelskiego, 
które wspiera nieliberalne rządy, podczas gdy niektóre państwa 
zainicjowały subtelną dyplomację antygenderową. Przychody 
niektórych fundatorów antygenderowych, takich jak działacze 
religijni i sieci klerykalno-arystokratyczne, są uzależnione od 
zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia ze strony państwa. 

•   Sieci religijne również odgrywają formalną i nieformalną rolę  
w mobilizacji antygenderowej, począwszy od wsparcia materialnego 
po funkcjonowanie jako platformy gromadzenia zasobów. 
Sieci religijne są zorganizowane według wyznawanej wiary,  
z odrębnymi sieciami katolickimi, protestanckimi i prawosławnymi 
w Europie. Osoby działające w ramach tych sieci religijnych 
koordynują dążenie do nowego, konserwatywnego, nieliberalnego  
i antydemokratycznego ekumenizmu.

W części 3: „Jak te elementy układanki pasują do siebie” raport 
przedstawia dwa studia przypadków, które wyjaśniają, w jaki sposób 
ekstremiści religijni z różnych części świata współpracują ponad 
granicami w celu utworzenia nowych inicjatyw antygenderowych 
w Europie. Na koniec przyjrzymy się szerszym normatywnym, 
ekonomicznym i politycznym programom działaczy i fundatorów 
antygenderowych.

ACLJ  Amerykańskie Centrum na rzecz Prawa i Sprawiedliwości 

ADF International  Międzynarodowy Sojusz w obronie wolności 

AfD Alternative für Deutschland

BGEA  Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy'ego Grahama 

COMECE  Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej 

CU Christen Unie

CZiR  Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny 

DHI Dignitatis Humanae Institute

ECHR  Europejski Trybunał Praw Człowieka 

ECI  Europejska Inicjatywa Obywatelska 

ECLJ  Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości 

EPP Europejska Partia Ludowa

UE Unia Europejska

FvD Forum voor Democratie

HLI  Human Life International 

ITI Międzynarodowy Instytut Teologiczny

KIPR  Konfederacja Pozarzadowych Inicjatyw Rzeczypospolitej

LGBTQI  Lesbijki, geje, osoby biseksualne, transseksualne, queer,       

                                       poszukujące i interseksualne 

LMPT La Manif Pour Tous

NGO  Organizacja pozarządowa

NIW Narodowy Instytut Wolności 

Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 

PACE Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

PNfV  Political Network for Values 

SCLJ  Słowiańskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości 

SGP Staatkundige Gereformeerde Partij

SRHR  Prawa i zdrowie seksualne i reprodukcyjne (PZSR) 

TFP  Tradycja, Rodzina i Własność

UDC Unione dei Democratici Cristiani e di Centro

WCF  Światowy Kongres Rodzin 

WYA  Światowy Sojusz Młodzieży

LISTA SKRÓTÓW

Niniejszy raport składa się z trzech sekcji: pierwsza prezentuje 
sylwetki finansujących działania anty-genderowe w Europie, 
druga omawia różne kanały przez nich używane do 
pozyskiwania funduszy i obrotu nimi, zaś trzecia przedstawia 
obrazowe przykłady i studia przypadku związane z tym, jak 
antygenderowe postacie zbierają i wydają fundusze w Europie. 
Ta tematyka nie może być poddana wyczerpującej analizie, 
dlatego też wnioski zawarte w tym raporcie służą jako ilustracja 
krajobrazu finansowania, w którym podejmowane są działania 
antygenderowe. Jak tytuł sugeruje, dane tu przedstawione to 
tylko wierzchołek góry lodowej.

W części 1: „Wierzchołek góry lodowej” raport określa kwotę  
707,2 miliona dolarów przeznaczoną na finansowanie działań 
antygenderowych w latach 2009-2018, która pochodzi od 
określonej grupy 54 instytucji, tj. organizacji pozarządowych 
(NGO), fundacji, organizacji religijnych i partii politycznych. 
Wyróżnić można trzy główne regiony geograficzne, z których 
pochodzą: Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska i Europa ( 
z wyłączeniem Rosji). Dokładniej mówiąc: 

•   81,3 miliona dolarów pochodzi z 10 źródeł w USA, są to 
NGO albo konserwatywne think tanki z amerykańskiej 
chrześcijańskiej prawicy. Te 10 postaci z kolei czerpie fundusze z 
licznych konserwatywnych fundacji amerykańskich, które same 
są produktem amerykańskich konserwatywnych miliarderów, 
mających bliskie powiązania z Partią Republikańską USA oraz 
amerykańską alternatywną i skrajną prawicą;

•   Federacja Rosyjska wygenerowała sumę 188,2 mln dolarów, 
które w całości pochodzą od organizacji (fundacji, think tanków, 
mediów) powiązanych z dwoma rosyjskimi oligarchami, 
czyli Władimirem Jakuninem i Konstatinem Małofiejewem. 
Wspomniani oligarchowie są powiązani z „pralniami”, które 
operowały brudnymi pieniędzmi, przekazując je do skrajnie 
prawicowych partii politycznych w okresie poprzedzającym 
ostatnie wybory w Europie. Wreszcie, co najmniej cztery rosyjskie 
agencje rządowe działające na arenie międzynarodowej 
zgromadziły nieokreślone dodatkowe finansowanie na rzecz 
akcji antygenderowych na całym świecie; 

•  Finansowanie z Europy to największa część finansowania 
europejskiego ruchu antygenderowego, dająca kwotę 437,7 
mln USD. Niniejszy raport identyfikuje niemal dwadzieścia 
prywatnych fundacji zaangażowanych w konkretne akcje 
antygenderowe w Europie. Ponadto, w ciągu ostatniej 
dekady pojawiły się nowe ponadnarodowe sojusze NGO: 
paneuropejska federacja antyaborcyjna; europejski model 
kampanii przeciwko LGBTQI; chrześcijańska partia polityczna 
na poziomie europejskim; ultrakonserwatywna platforma 
mediów społecznościowych; oraz grupa powiązanych ze sobą 
pseudokatolickich, skrajnie prawicowych postaci. Jako inne 
organizacje rozumiemy instytucje religijne i ogólnoeuropejskie 
partie faszystowskie.

„Power remains strong when it remains in the dark; 
exposed to the sunlight it begins to evaporate”. 
[Pol. Siła zachowuje swoją moc pozostając w ciemności, w słońcu zaczyna wyparowywać]
(Samuel P. Huntington, American Politics: The Promise of Disharmony)

PODSUMOWANIE
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W 2018 r. raport EPF pt. „Przywracanie naturalnego porządku” 
ujawnił światu tajne działania sieci pod nazwą Agenda Europe, 
która koordynowała liczne radykalne inicjatywy polityczne 
mające na celu ograniczenie praw człowieka w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Zachowując założenia 
wspólnego manifestu, członkowie Agenda Europe podjęli ponad 
15 inicjatyw politycznych od 2013 r., dążąc do ograniczenia 
praw człowieka w zakresie aborcji, antykoncepcji, rozwodów, 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, osób 
queer, poszukujących swojej orientacji i osób interseksualnych 
(LGBTQI) oraz płci jako takiej. W 2020 roku EPF opublikowało 
drugi raport zatytułowany „Współcześni krzyżowcy”, rzucając 
światło na ponadnarodową sieć ekstremistów religijnych 
wywodzącą się z katolickiego faszyzmu, którą znamy pod nazwą 
Tradycja, Rodzina i Własność (TFP). TFP, której początki wywodzą 
się z Ameryki Łacińskiej, jest obecnie działaczem europejskim, 
a jej polscy członkowie są nowym środkiem ciężkości dla 
tego ekstremistycznego ruchu. To oni stoją za niektórymi  
z najbardziej widocznych inicjatyw antygenderowych  
w Polsce, w tym próbami zakazu aborcji, utworzenia tzw. „stref 
wolnych od LGBT”, wycofania się z Konwencji Stambulskiej  
i kryminalizacji edukacji seksualnej.

Chociaż zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne 
(SRHR) zawsze były kwestionowane, sprzeciw był długo 
uważany za naturalną reakcję na postęp społeczny w tak 
zwanych „tradycyjnych” społeczeństwach, za osobliwość 
spolaryzowanego systemu politycznego w Stanach 
Zjednoczonych lub lokalną ekscentryczność zamkniętą  
w kilku historycznie „konserwatywnych” krajach europejskich. 
Niedawne pojawienie się ruchu antygenderowego w Europie 
było początkowo niedoceniane, ponieważ wielu uważało go 
za dobrze znane lobby religijne. To uległo zmianie, gdy zaczął 
zyskiwać poparcie społeczne, wpływać na politykę i kształtować 

krajobraz polityczny. Od tego czasu wielu działaczy związanych 
z prawami człowieka zostało zmuszonych do zwrócenia 
większej uwagi na aktywność tego nowego ruchu, którego 
akcje obejmują szereg pozornie niezwiązanych ze sobą kwestii, 
począwszy od dobrze znanych zagadnień aborcji i praw LGBTQI, 
a skończywszy na kontestowaniu aspiracji dotyczących, m.in., 
równości płci. Pytaniem bez odpowiedzi, które jest niezbędne 
do zrozumienia procesu powstania każdego nowego ruchu 
społecznego, jest finansowanie ruchu antygenderowego.

Zainteresowanie kwestią funduszy wśród dziennikarzy śledczych 
i aktywistów zaowocowało stałym strumieniem informacji na 
temat europejskich fundatorów antygenderowych. Informacje 
te są często zależne od kontekstu i odnoszą się do narodowych 
i językowych podwórek. Do tej pory podjęto bardzo niewiele 
prób zebrania istniejących danych i porównania ich w wymiarze 
przekraczającym granice państw lub miejsca publikacji. Brak 
analizy transnarodowej sprawia, że obrońcy praw człowieka 
nie są w stanie zrozumieć jednej z najmocniejszych stron 
ruchu antygenderowego, a mianowicie funduszy, które  
z pewnością przyczyniły się do jego rozwoju. Niniejszy raport 
stara się wypełnić tę lukę poprzez nakreślenie obrazu systemu 
finansowania, który wspiera wysiłki działaczy antygenderowych 
na rzecz ograniczania praw człowieka w Europie. Raport 
dzieli się na trzy części: pierwsza przygląda się ekstremistom 
religijnym działającym w Europie i ich finansowaniu inicjatyw 
antygenderowych; druga dotyczy tego, w jaki sposób ci działacze 
pozyskują w Europie fundusze na cele antygenderowe; trzecia 
zaś zawiera ilustrujące przykłady i studia przypadków, które 
pokazują sposób gromadzenia i wydawania funduszy w Europie 
przez działaczy antygender.

WSTĘP

Raporty EPF „Przywracanie naturalnego porządku” 
(2018) oraz „Współcześni krzyżowcy” (2020) można pobrać  
na www.epfweb.org 
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Na początku raportu należy zająć się pięcioma kwestiami 
metodologicznymi: definicją działaczy antygenderowych; 
wyborem aktorów; identyfikacją sojuszników w kwestii 
finansowania; wykorzystanymi źródłami pierwotnymi oraz 
analizą istniejącej literatury.

Na początku raport definiuje podmioty antygenderowe 
jako podmioty społeczeństwa obywatelskiego obejmujące 
organizacje pozarządowe (NGO), partie polityczne, think tanki 
i fundacje, które zaangażowały się w działania przeciwko 
SRHR, LGBTQI, prawom dzieci i „genderowi” oraz opowiadały 
się przeciwko ochronie praw człowieka ze względu na płeć 
lub orientację seksualną. Stanowią kręgosłup kontestacji 
antygenderowej, którą Kuhar i Paternotte opisali w: „Anti-gender 
mobilisations in Europe”[1]. 

Raport zawęża spektrum do tych podmiotów, które są 
sponsorami lub fundatorami dobrze udokumentowanych 
inicjatyw i wydarzeń antygenderowych, takich jak szczyty 
Agenda Europe [2], Światowy Kongres Rodzin (WCF) [3], 
Polityczna Sieć Wartości (PNfV) [4], akcje Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej (ECI) „Jeden z nas” i „Mama, tata i dzieci” 
lub członkowie międzynarodowych sieci, takich jak Tradycja, 
Rodzina i Własność (TFP) [5]. Wybrano także postacie polityczne, 
które objęły wiodącą rolę w kampaniach antygenderowych  
w niektórych krajach, takie jak partie alternatywnie prawicowe  
i skrajnie prawicowe oraz finansujący ich zwolennicy i sojusznicy. 
W sumie próba obejmuje 117 organizacji antygenderowych 
działających w Europie, z czego 96 operuje w Unii Europejskiej 
(UE), 6 w Federacji Rosyjskiej i 10 w Stanach Zjednoczonych. 

Po trzecie, w raporcie zastosowano metodologię kuli 
śnieżnej, umożliwiającą identyfikację dodatkowych aktorów 
zapewniających fundusze mobilizacji antygenderowej. Mówiąc 
dokładniej, raport analizuje strukturę zarządzania wybranych 
podmiotów (komitety wykonawcze, zarządy, listy darczyńców) 
oraz inne znane publicznie i możliwe do zweryfikowania związki 
z osobami i podmiotami celem określenia potencjalnych 
sojuszników w zakresie finansowania. Ponadto, niniejszy 
raport przygląda się literaturze naukowej i dziełom pisanym 
aktywistów, aby zrozumieć źródło przepływów finansowych do 
określonego już podmiotu antygenderowego.

Po czwarte, raport opiera się na źródłach pierwotnych,  

METODOLOGIA

w szczególności na sprawozdaniach finansowych wybranych 
organizacji za dziesięcioletni okres 2009–2018, co równa 
się dwóm mandatom instytucji UE. Dane finansowe istnieją 
tylko dla 54 podmiotów z próby 117 organizacji, co wiąże się 
ze znaczącą luką w danych. Interesujące nas informacje są 
dostępne w rządowych bazach danych online lub w niektórych 
przypadkach udostępniane na stronach internetowych 
organizacji. Załącznik 6 wymienia wykorzystane źródła  
i inne dane techniczne związane z kursami wymiany walut.  
W rzadkich przypadkach w raporcie wykorzystano dane wtórne, 
takie jak krajowe media, celem uzyskania potrzebnych danych 
finansowych, jeśli nie były one dostępne w inny sposób. Innym 
źródłem pierwotnym jest oryginalna dokumentacja pochodząca 
od działaczy antygenderowych.

Wreszcie, raport sięga po zasoby krajowych mediów oraz 
literatury naukowej i aktywistycznej dotyczących powiązań 
między wybranymi aktorami antygenderowymi a ich 
potencjalnymi sojusznikami w zakresie finansowania. Chociaż 
informacje te znajdują się już w domenie publicznej, są one 
zazwyczaj znane tylko na poziomie kraju. Niniejszy raport 
posiada wartość dodaną ze względu na zebranie istniejących 
informacji na temat wybranych działaczy i ich finansowych 
sojuszników w celu nakreślenia szerszego, ponadnarodowego 
obrazu finansowania mobilizacji antygenderowej w Europie. 

1 Roman Kuhar i David Paternotte (red.), Anti-gender Campaigns in Europe: Mobilising against Equality, Londyn: Rowman & Littlefield, 2017.
2 Neil Datta, Przywracanie naturalnego porządku, Bruksela: EPF, 2018.
3  Gillian Kane and Cole Parke, Pernicious work of World Congress of Families fuels anti-LGBTQI sentiment, The Guardian, 19 listopada 2015, 

https://www.theguardian.com/global-development/2015/nov/19/world-congress-of-families-anti-lgbtq-sentiment.
4  Aleksandra Eriksson, EP chief faces questions after homophobic ‘summit’, EU Observer, 28 kwietnia 2017, https://euobserver.com/lgbti/137725.
5  Neil Datta, Współcześni krzyżowcy, EPF, 2019.

“Nervi belli pecunia infinita.”
(Pieniądz jest nerwem wojny - Marek Tulliusz Cyceron

http://www.epfweb.org/
https://www.theguardian.com/global-development/2015/nov/19/world-congress-of-families-anti-lgbtq-sentiment
https://euobserver.com/lgbti/137725


10 11

WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Fundatorzy ekstremistów religijnych przeciwko prawom człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018

WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Fundatorzy ekstremistów religijnych przeciwko prawom człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018

Pierwsza część niniejszego raportu 
obejmuje analizę 54 postaci 
aktywnych w obszarze finansowania 
działań antygenderowych w Europie. 
Te podmioty to: sponsorzy szczytów 
Agenda Europe, WCF, PNfV, ECI „Jeden 
z nas” i „Mama, tata i dzieci” oraz 
członkowie TFP.  
Postaci antygenderowe pochodzą 
z trzech głównych obszarów 
geograficznych: Stanów 
Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej  
i UE. Łącznie odpowiadają za wydanie  
707,2 mln dolarów w latach 2009-2018.

CZĘŚĆ 1

POSTACI 
ANTYGENDEROWE
W EUROPIE
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Wartość działań postaci antygenderowych w Europie w latach 
2009-2018 wyniosła 707,2 mln dolarów. Roczne wydatki 
na walkę antygenderową w Europie wzrosły czterokrotnie, 
poczynając od 22,2 mln dolarów w 2009 r. i sięgając 96 mln 
dolarów w 2018 r. 
Spadek zanotowany w 2014 r. może być wynikiem działania 
dwóch czynników. Po pierwsze, największy amerykański 
podmiot prawicy chrześcijańskiej dla Europy zaprzestał 
przesyłania danych finansowych w 2014 r. ze względu na 
zmianę statusu prawnego. Po drugie, rosyjskie podmioty 
znacznie zmniejszyły swoje wydatki w Europie ze względu na 
nałożone w tym samym roku sankcje Zachodu.

OGÓLNE FUNDUSZE ANTYGENDEROWE W EUROPIE

CAŁKOWITE FINANSOWANIE ANTYGENDEROWE  
W EUROPIE WEDŁUG REGIONU POCHODZENIA

Poniżej przedstawiono najważniejsze postaci ekstremizmu 
religijnego według ich udziału finansowego w aktywizmie 
anty-genderowym w Europie w latach 2009-2018, w kolejności 
malejącej.

Region % całości Kwota w USD

USA 11,5% 81,3 miliona

Federacja Rosyjska 26,6% 188,2 miliona

UE 61,9% 437,7 miliona

Suma częściowa 100% 707,2 miliona

WYDATKI NA DZIAŁANIA ANTYGENDEROWE  
W EUROPIE WEDŁUG REGIONU POCHODZENIA  
W LATACH 2009-2018

FUNDATORZY ANTYGENDEROWI W EUROPIE WEDŁUG 
SKUMULOWANYCH WYDATKÓW OD 2009 DO 2018

Część 1 tego raportu poświęcona jest fundatorom ekstremistów 
religijnych z każdego ze wspomnianych regionów w porządku 
rosnącym, począwszy od Stanów Zjednoczonych.

Organizacja Region Kwota w USD

Fundacja Jerome Lejeune UE 120 167 509,00

Sieć Tradycja, Rodzina, Własność UE 113 439 158,52

Fundacja Istok (Jakunin) RUS 90 625 052,64

Fundacja Lux Veritatis UE 82 925 703,60

Św. Bazyli Wielki i in. (Malofiejew) RUS 77 289 901,40

Hazte Oir/CitizenGO UE 32 768 539,77

Federacja „Jeden z Nas” i członkowie UE 31 528 995,24
Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy'ego 
Grahama USA 23 795 079,00

ADF International USA 23 301 836,00

LMPT i Mama, Tata i Dzieci, i inne UE 23 064 905,24

Dialogue of Civilizations (Jakunin) RUS 18 764 216,42

ACLJ: ECLJ, SCLJ i Oxford USA 15 706 917,00

COMECE UE 12 377 133,06

ECPM i SALLUX UE 8 237 435,40
Faszystowskie Partie Polityczne UE (APF, 
CLF, EANM) UE 6 106 196,76

Ruch Federalistyczny USA 5 914 444,00

Fundacio Provida Catalunya UE 4 063 092,92

Human Life International USA 4 037 908,00

Instytut Cato USA 2 979 007,00

Fondazione Novae Terrae UE 2 644 290,00

Instytut Actona USA 2 278 391,00

St Andrew the First-Called (Jakunin) RUS 1 554 129,00

Światowy Sojusz Młodzieży Europa USA 1 413 476,73

Heritage Foundation USA 1 047 561,00

Leadership Institute USA 804 940,00

Transatlantycka Rada Chrześcijańska UE 376 967,09

Suma częściowa 707 212 785,80

PRZEGLĄD FINANSOWANIA  
ANTYGENDEROWEGO 

Te postaci antygenderowe pochodzą z trzech głównych 
obszarów geograficznych: Stanów Zjednoczonych, Federacji 
Rosyjskiej i UE. Finansowanie z USA stanowi 11,5% całości,  
z Federacji Rosyjskiej pochodzi 26,6%, zaś finansowanie z UE 
stanowi lwią część ogółu (61,9%).

1

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PRAWICY
BRUDNA FORSA AMERYKAŃSKIEJ 

„If Europe confirms this approach of making  
social-sexual identity prevail over the biological one,  
it would also be difficult for the United States  
to keep clear laws on marriage.”[6]

1.1  AMERYKAŃSKIE NGO Z CHRZEŚCIJAŃ-
SKIEJ PRAWICY, THINK TANKI I ORGANI-
ZACJE RELIGIJNE

Dziesięć amerykańskich organizacji prawicy chrześcijańskiej 
generuje lwią część amerykańskiego antygenderowego 
aktywizmu w Europie. Są to: Amerykańskie Centrum Prawa 
i Sprawiedliwości (ACLJ), Studia nad Religią i Wolnością 
(Instytut Actona), Alliance Defending Freedom International 
(ADF International), Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy'ego 
Grahama (BGEA), Instytut Cato, Heritage Foundation, Human 
Life International (HLI), Ruch Federalistyczny, Leadership 
Institute oraz World Youth Alliance Europa (WYA).

Zacznijmy od tego, że BGEA (https://billygraham.org/), 
protestancka organizacja religijna, wydaje największe środki 
w Europie z całej chrześcijańskiej prawicy w USA. Założona 
w 1950 roku, aktualnie z siedzibą w Charlotte w Północnej 
Karolinie, BGEA prowadzi masowe spotkania modlitewne 
dla ewangelickich protestantów na całym świecie zwane 
„krucjatami". Zorganizowali już „400 krucjat w 185 krajach  

[Pol. Jeśli Europa potwierdzi stanowisko, w którym społeczny 
aspekt tożsamości seksualnej przeważa nad płcią biologiczną, 
Stanom Zjednoczonym trudno będzie utrzymać jasne przepisy 
prawne w kwestii małżeństwa]

Chrześcijańska Prawica w USA od dawna jest podejrzewana o 
finansowanie aktywizmu antygenderowego w Europie. Wiele 
danych związanych z funduszami ruchów antygenderowych 
w Europie skupia się na wsparciu pochodzącym ze Stanów 
Zjednoczonych. Znaleźć można także coraz więcej dowodów 
na to, że te przepływy finansowe są większe niż zakładano  
i wzrosły w ciągu ostatniej dekady. Najnowszy przegląd tego 
rodzaju finansowania europejskich działań pochodzącego 
z USA ukazał się w październiku 2020 r., kiedy to organizacja 
OpenDemocracy ujawniła, że 12 amerykańskich organizacji 
chrześcijańskiej prawicy łącznie wydało w latach 2008-2017 
przynajmniej 280 milionów USD na całym świecie. [7] Ten raport 
przygląda się bliżej 10 kluczowym amerykańskim podmiotom 
antygenderowym, które odpowiadają za wydanie w Europie 
łącznie 81,3 miliona USD. 

Amerykańskie postaci antygenderowe wpływają na 
społeczeństwa europejskie działając na dwóch poziomach. 
Jeden poziom to NGO przyjmujące rolę rzeczników, 
ultrakonserwatywne think tanki i organizacje religijne, 
które są zdecydowanie aktywne w Europie i eksportują tam 
dziesięciolecia doświadczeń amerykańskiej chrześcijańskiej 
prawicy dotyczących kwestii takich jak gromadzenie funduszy 
i mobilizacja polityczna na rzecz organizacji oddolnych. Choć 
wspomniane organizacje pozarządowe mogą przekazywać 
wiedzę fachową europejskim organizacjom o podobnym profilu, 
to właśnie think tanki działają jako centra tworzenia wiedzy, 
która jest następnie przenoszona do Europy i poza nią. Jeśli 
chodzi o drugi poziom, wyższy i niewidoczny w Europie, tworzą 
go zwolennicy zapewniający fundusze: amerykańscy miliarderzy 
i ich prywatne fundacje, które finansują amerykańską prawicę 
chrześcijańską.

 Franklin Graham z BGEA przemawia do uczestników na 
przystanku w Lincoln, Nebraska, w ramach swojej trasy 
"Decision America" w 2016 roku.
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i terytoriach na 6 kontynentach”. Lider BGEA, Franklin Graham 
(syn Billy'ego Grahama), podczas krucjat „regularnie przemawia 
przeciwko muzułmanom, osobom LGBTQI” [8], co doprowadziło 
do kilku pozwów sądowych w Wielkiej Brytanii związanych  
z mową nienawiści[9]. Franklin Graham uważa, że rasizm nie 
jest prawdziwym kryzysem w Stanach Zjednoczonych, ale 
jest nim „ujawnianie się osób LGBTQI, które mają odwagę 
domagać się praw i uznania; to, że kobiety dochodzą swojej 
autonomii cielesnej i domagają się bezpiecznej, przystępnej 
cenowo reprodukcyjnej opieki zdrowotnej; i to, że islam po 
prostu istnieje” [10]. Ostatnio, bo w 2016 r., BGEA zabiegała  
o względy rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i prezydenta 
Putina w celu stworzenia alternatywnego, globalnego 
sojuszu konserwatystów, który miałby zająć się problemem 
prześladowań chrześcijan [11]. 

Dwie wyróżniające się amerykańskie organizacje przyjmujące 
rolę rzeczników to ACLJ i ADF International. Założone w Wirginii  
w 1994 r., ACLJ ( https://aclj.org/) jest wyspecjalizowaną prawniczą 
organizacją pozarządową. Działa w Europie za pośrednictwem 
Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ)  
z siedzibą w Strasburgu (https://eclj.org) oraz moskiewskiego 
Słowiańskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (SCLJ) 
(http://sclj.ru/), które ACLJ założyło w połowie lat 90-tych. 
Generując średnio 15 mln USD rocznie, ACLJ jest uważana za 
konserwatywną przeciwwagę dla postępowej American Civil 
Liberties Union i przekazuje 1,2 mln USD rocznie na rzecz 
ECLJ. ACLJ jest dobrze powiązane polityczne. Zyskało światową 
sławę w 2016 r., gdy prezydent USA Donald Trump mianował 
na swojego prawnika jej głównego radcę prawnego, Jaya 
Sekulowa, który to bronił prezydenta podczas przesłuchań 
w sprawie impeachmentu w 2020 r. Na czele SCLJ stoi 
Władimir Riachowski, dobrze znany prezydentowi Putinowi i 
zasiadający w Prezydenckiej Radzie ds. Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego i Praw Człowieka [12]. ECLJ pod przewodnictwem 
Grégora Puppincka prowadzi aktywne działania antygenderowe 
na szczeblu krajowym i europejskim, a także wokół organów 
Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, 
co obejmuje homofobiczną demonstrację La Manif Pour Tous 
(LMPT) we Francji w 2013 r. ECLJ jest także prawnym punktem 

kontaktowym dla antyaborcyjnej akcji ECI „Jeden z nas”  
i odgrywa wiodącą rolę na szczytach Agendy Europe. 

Ostatnio ECLJ prowadziło kampanię mającą na celu podważenie 
wiarygodności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) 
– a konkretnie jego sędziów – poprzez stwierdzenie, że są oni 
instrumentami w ręku George’a Sorosa, a zatem są z natury 
stronniczy [13]. Mark Ellis, dyrektor wykonawczy International 
Bar Association, skomentował, że „partyzanckie, polityczne 
uprzedzenia ECLJ zniekształcają rzeczywistość organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i, zgodnie z programami 
autokratycznych rządów, próbują osłabić Trybunał i społeczność 
międzynarodową. Raport tej grupy jest również, co przykre, 
kolejnym przykładem oczerniania George'a Sorosa, który 
uosabia liberalne wartości społeczeństwa obywatelskiego, 
wolność i demokratyczne rządy – wartości, które są klątwą dla 
autokratów” [14].

ADF International (https://adfinternational.org/) to nowość 
w Europie, działająca na tym obszarze od 2014 r. Jest to 
globalny oddział amerykańskiej organizacji ADF, która została 
założona w 1993 r. w Scottsdale w Arizonie i generuje roczne 
przychody sięgające 55 milionów USD. ADF znacznie zwiększyło 
swoje wydatki w Europie – z 657 tys. USD w 2011 roku do 4,36 
miliona USD w 2018 roku – stając się organizacją amerykańskiej 
chrześcijańskiej prawicy w Europie zajmującą drugie miejsce 
pod kątem wysokości wydatków. ADF International wnosi 

Grégor Puppinck, dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i 
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Jay Sekulow z ACLJ na pierwszym przesłuchaniu 
prezydenta Trumpa w sprawie impeachmentu, 2020.
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swoje amerykańskie doświadczenie „redefiniowania wolności 
religijnej i wprowadzenia swojego programu anty-LGBTQ  
i antyaborcyjnego do każdego elementu rządu i społeczeństwa” 
[15] na tereny europejskie poprzez współsponsorowanie 
corocznych szczytów Agenda Europe, angażowanie się 
w spory sądowe na szczeblu krajowym i europejskim 
oraz nawiązanie partnerstwa medialnego ze skupioną na 
działalności UE stroną internetową EurActive, która od  
2017 r. opublikowała 10 opinii ADF International [16]. ADF 
International ma aktualnie 5 biur w Europie i zatrudnia tam co 
najmniej 15 prawników [17], w tym Sophię Kuby, dyrektor ds. 
relacji strategicznych i szkoleń w ADF International i córkę Gabrieli 
Kuby, jednej z najwybitniejszych autorek antygenderowych, 
popularnej w skrajnie prawicowych kręgach europejskich [18].  
W Stanach Zjednoczonych ADF stoi obok Bractwa Aryjskiego, 
Ku Klux Klanu i Dumnych Chłopców jako „grupa nienawiści” ze 
względu na swoje stanowisko przeciwko prawom LGBTQI [19], 
zaś Rada Europy odrzuciła wniosek ADF International o nadanie 

statusu konsultacyjnego w 2018 r., ponieważ organizacja ta „nie 
szanuje i nie broni wartości i zasad Rady Europy” [20].

 ADF International i ECLJ specjalizują się w doradztwie prawnym, 
wypełniając w ten sposób specyficzną niszę w europejskim 
krajobrazie antygenderowym, jaką jest „prawo PSR” [21]. Wojna 
prawna związana z prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi 
(SRR) opiera się na doświadczeniu amerykańskiej prawicy 
chrześcijańskiej w wywoływaniu pożądanej zmiany drogą 
sądową lub poprzez inne quasi-orzecznicze mechanizmy. Z tego 
powodu biura ADF International i ECLJ znajdują się w europejskich 
ośrodkach skupiających międzynarodowe instytucje zajmujące 
się prawami człowieka: Bruksela (UE), Genewa (ONZ), Strasburg 
(Rada Europy, ETPC, Parlament Europejski) i Wiedeń (ONZ, 
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Van 
de Eynde zauważa, że wzrost konserwatywnego aktywizmu 
opierającego się o europejskie sądy można w dużej mierze 
przypisać tym dwóm amerykańskim organizacjom [22]. W latach 
2009-2018, ADF International i ECLJ wydały łącznie 39 mln USD 
i były zaangażowane w ponad 35 procesów w ETPC, których 
celem było osłabienie praw człowieka w europejskim porządku 
prawnym. Tajemnicą pozostaje to, dlaczego ETPC pozwala tym 
amerykańskim grupom z powszechnie znaną historią walki  
z prawami człowieka na przedkładanie dokumentów prawnych. 

Inna organizacja aktywna w Europie, która wspiera amerykańską 
chrześcijańską prawicę, to Leadership Institute (https://
leadershipinstitute.org/), założone w Arlington w Wirginii w 
1987 r. i znane w USA ze szkolenia aktywistów z grupy Tea Party 
[23]. Leadership Institute organizuje w Europie szkolenia dla 
ultrakonserwatywnych i skrajnie prawicowych odbiorców [24], 
takich jak hiszpańska Hazte Oir i członkowie TFP (zob. rozdział 
3), pomagając im w profesjonalizacji ultrakonserwatywnych 
operacji pozyskiwania funduszy na kontynencie. Instytut 
Actona (https://www.acton.org/) to konserwatywny 

CAŁKOWITE FINANSOWANIE AMERYKAŃSKIEJ 
PRAWICY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W EUROPIE

Postacie anty-genderowe w USA Obecność w Europie Całkowite wydatki 
 od 2008 do 2019

Stowarzyszenie Ewangelizacyjne 
Billy'ego Grahama 

Biuro w Wielkiej Brytanii, „krucjaty modlitewne” w całej 
Europie 23,8 mln USD *

ADF International Biura w Brukseli, Genewie, Londynie, Strasburgu, Wiedniu, 23,3 mln USD

ACLJ: ECLJ, SCLJ i Oxford Biura w Londynie, Moskwie i Strasburgu 15,7 mln USD

Ruch Federalistyczny Za pośrednictwem europejskich partnerów 5,9 mln USD

Human Life International Biuro w Rzymie, za pośrednictwem partnerów europejskich 4 mln USD

Instytut Cato Za pośrednictwem europejskich partnerów 3 mln USD
Instytut Actona, Studia nad  
Religią i Wolnością Biuro w Rzymie 2,3 mln USD

Światowy Sojusz Młodzieży Biuro w Brukseli 1,4 mln USD

Heritage Foundation Za pośrednictwem europejskich partnerów 1 mln USD

Leadership Institute Poprzez europejskich partnerów i warsztaty w Europie 0,8 mln USD

Suma częściowa USA 81,3 mln USD

* Dane dotyczące finansowania przekazanego przez BGEA obejmują tylko lata 2009-2014, ponieważ w 2014 r. BGEA zarejestrowała się jako organizacja religijna i przestała być objęta wymogiem 
przekazywania informacji finansowych zgodnie z prawem USA.

DZIAŁACZE AMERYKAŃSKIEJ PRAWICY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W EUROPIE

Sophia Kuby, 
dyrektor ds. relacji 
strategicznych 
i szkoleń w ADF 
International.

https://aclj.org/
https://eclj.org
http://www.sclj.ru/
https://adfinternational.org/
https://www.leadershipinstitute.org/
https://www.leadershipinstitute.org/
https://www.acton.org/
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amerykański think tank założony w 1990 r. w Grand Rapids  
w stanie Michigan, poświęcony inspirowanej religijnie wolności 
indywidualnej i gospodarczej. Instytut Actona ze swojego 
biura w Rzymie współsponsoruje szczyty Agenda Europe  
i, według Greenpeace, dążąc do wolności gospodarczej zamierza 
również „przeciwstawić się ewangelicznym chrześcijanom, 
którzy publicznie wyrazili potrzebę pilnego zaangażowania  
w zmiany klimatyczne” [25]. 

Human Life International (HLI) (https://www.hli.org/), 
założone w Waszyngtonie w stanie Wirginia w 1996 r. i obecne  
w kilku biurach w Rzymie od 1998 r., określa same siebie jako 
„największy na świecie globalny apostolat w obronie życia,  
z aktywną siecią obejmującą blisko 100 krajów” [26].  
Tę organizację założyli skrajnie prawicowi księża katoliccy, zaś 
jej pracownicy stwierdzili, że „homoseksualiści rozmnażają 
się poprzez molestowanie dzieci” [27]. HLI wspiera skrajnie 
prawicowe, antyaborcyjne podmioty w Europie poprzez 
„dystrybucję książek, filmów, nagrań dźwiękowych, zdjęć 
i innych materiałów ujawniających 'niebezpieczeństwa' 
antykoncepcji i aborcji” [28]. World Youth Alliance (WYA) (https://
www.wya.net/) to NGO założone w 2002 r. w Nowym Jorku z 
regionalnymi oddziałami w Europie, Afryce, Azji/Oceanii, na 
Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej 
oraz mająca przedstawicielstwo unijne w Brukseli. Wbrew 
nazwie, w jej władzach jest niewielu młodych ludzi, gdyż 
zasiadają tam światowe elity katolickie [29]. WYA specjalizuje 
się w udzielaniu społecznie konserwatywnej opinii na temat 
młodzieży, w ramach której seksualność jest zauważalnie 
nieobecna podczas wejścia młodych ludzi w dorosłość. Jednym 
z flagowych projektów WYA jest Fertility Education and Medical 
Management (FEMM) [30], aplikacja śledzenia płodności, 
która ma wątpliwy zaszczyt bycia „pierwszą ideologicznie 

dopasowaną aplikacją płodności” wyposażoną w „twierdzenia 
konsultantów medycznych, którzy nie posiadają licencji na 
wykonywanie zawodu w USA” [31].

Oprócz NGO zajmujących się rzecznictwem, w Europie działają 
trzy potężne ultrakonserwatywne amerykańskie think tanki 
założone w latach 70. i 80. w Waszyngtonie. Są to Instytut 
Cato (https://www.cato.org/), Ruch Federalistyczny (https://
fedsoc.org/) i Heritage Foundation (https://www.heritage.org/).  

„Mega-darczyńcy” amery-
kańskiej prawicy chrześci-
jańskiej i ich wartość netto 

Antygender, USA 
 Prywatna fundacja 

Całkowite 
 wydatki przez dzie-

sięć lat 

Aktywizm anty-genderowy  
w Europie

Anonimowy (zbiór 
 funduszy powierzonych)

 Fundusz Powierniczy 
Darczyńców 400 mln USD

Instytut Actona, Instytut Cato, 
 Ruch Federalistyczny, Heritage 
Foundation

Anonimowy (zbiór 
 funduszy powierzonych)

National Christian  
Foundation 1,57 mld USD ADF

Charles Koch 
(50 mld USD)

Fundacja Charlesa 
Kocha  575 mln USD Instytut Actona, Ruch Federalistyczny

Rodzina DeVos 
(5,4 mld USD)

Cztery fundacje 
DeVosów 691 mln USD Instytut Actona, Ruch Federalistyczny

Rycerze Kolumba 
(185 mln USD)

  
Fundacja Chiaroscuro 44 mln USD Instytut Actona, HLI, WYA

Rodzina Prince'ów 
(5,1 mld USD)

Fundacja  
Prince'ów 49,8 mln USD Instytut Actona, ADF, Leadership Institute

Rodzina Templetonów 
(13 mld USD)

Fundacja 
Templetonów 1,6 miliarda USD Instytut Actona

ŚLADY „MEGA-DARCZYŃCÓW” AMERYKAŃSKIEJ PRAWICY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W EUROPIE

1  James Kelly i Paul Zimmerman to pracownicy Ruchu Federalistycznego, którzy są członkami Agenda Europe. Zobacz https://fedsoc.org/staff/james-
kelly-iii oraz https://fedsoc.org/contributors/paul-zimmerman i listę członków Agenda Europe 2016.

AMERYKAŃSKA PRAWICA CHRZEŚCIJAŃSKA W EUROPIE

WYA

ECLJ

HLI

ADF ma biura w Londynie, Brukseli, Strasburgu, Genewie 
 i Wiedniu; ECLJ ma biura w Strasburgu; Acton i HLI 
 ustanowiły siedziby w Rzymie; WYA Europe ma biuro  
w Brukseli.

Te think tanki generują obszerne materiały przeciwko prawom 
aborcyjnym, prawom LGBTQI (uważając ochronę osób LGBTQI 
za sprzeczną z wolnością religijną) oraz przeciwko wspólnym 
zasobom finansowanym ze środków publicznych, takim jak 
opieka zdrowotna i edukacja (sprzeciwiają się więc „Obamacare” 
i promują sprywatyzowany system edukacji). Heritage 
Foundation szczególnie chwali się tym, że „spośród ponad 
8000 think tanków na całym świecie The Heritage Foundation 
konsekwentnie plasuje się na 1 miejscu pod względem wpływu 
na politykę publiczną” [32]. Ruch Federalistyczny organizuje 
wydarzenia i publikuje materiały przeciwko prawu do aborcji 
– na przykład „The Feminist Case against Abortion” - i popiera 
istnienie tendencyjnych „centrów ciąży kryzysowej” opartych na 
wolności słowa. Angażuje się on w Europie poprzez sieć Agenda 
Europe, a także „zorganizował i uczestniczył w konferencjach 
wysokiego szczebla w Europie Środkowej i Wschodniej 
dla członków Europejskiej Sieci Sądowniczej Federalist 
Society”1. Generalizując, te trzy think tanki opowiadają się za 
ograniczonym rządem i postrzegają rozwój sytuacji w Europie 
jako ostrzegawczy kontrmodel.

W sumie 10 amerykańskich organizacji i fundacji 
chrześcijańskiej prawicy przekazało do Europy ponad 
81,3 mln USD w ciągu 10 lat, przy czym średnia kwota 
wydatków wzrosła z 4,7 mln USD w 2009 r. do 7,7 mln 
USD w 2018 r.

1.2  FUNDACJE I MEGA-DARCZYŃCY Z AMERY-

KAŃSKIEJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PRAWICY 
Choć NGO, think tanki i organizacje religijne są widoczną 
twarzą amerykańskiego antygenderowego aktywizmu  
w Europie, same są zależne od darczyńców na wyższym poziomie 
wtajemniczenia, tj. konserwatywnych fundacji chrześcijańskich 
i wspierających ich miliarderów. Znaczenie tych amerykańskich 
fundacji chrześcijańskich i wspomnianych bogaczy po raz 
pierwszy zauważono w Europie po tym, gdy wielonarodowy 
zespół dziennikarzy przyjrzał się europejskim podmiotom 
antygenderowym i kwotom przez nie deklarowanym  
w zakresie finansowania lobbingu w instytucjach UE. Na kolejnym 
etapie działań, zespół przyjrzał się pierwotnym dobroczyńcom  
w Stanach Zjednoczonych i zidentyfikował szereg wpływowych 
konserwatywnych fundacji związanych z amerykańskimi 
miliarderami, którzy okazali się głównymi fundatorami 
amerykańskiej prawicy chrześcijańskiej [33].

Choć istnieje wiele konserwatywnych fundacji finansujących 
działania chrześcijańskiej prawicy w USA, co najmniej siedem 

z nich odciska swój ślad w Europie: fundacje rodziny DeVos, 
Fundacja Charlesa Kocha, Fundacja Chiaroscuro, National 
Christian Foundation, Donors Trust, fundacja rodziny Prince'ów 
i fundacja rodziny Templetonów. Te wpływowe konserwatywne 
fundacje amerykańskie są powiązane z „mega-darczyńcami”, 
takimi jak miliarderzy bracia Koch, rodzina DeVos i rodzina 
Prince'ów, a także inne elity gospodarcze i ruchy religijne.

Dla przykładu, w rodzinie DeVos, 88. najbogatszej rodzinie  
w Stanach Zjednoczonych [34] , znajdziemy Betsy DeVos, 
sekretarz ds. edukacji w administracji Trumpa [35]. Rodzina 
DeVos otworzyła kilka fundacji, które finansują „kulturową  
i społeczną agendę chrześcijańskiej prawicy”, także po to, 
aby „użyć swoich pieniędzy i wpływów do wniesienia wkładu  
w konserwatywną infrastrukturę, w tym think tanki, organizacje 
astroturfingowe i grupy wspierające politykę” [36]. Fundacje 
rodziny DeVos są najbardziej znane z dążenia do prywatyzacji 
edukacji, osłabiania związków zawodowych i sprzeciwu 
wobec równouprawnienia osób LGBTQI, ale także wspierania 
szeregu organizacji antygenderowych.2 Betsy DeVos jest córką 
pary miliarderów, Edgara i Elsy Prince Broekhuizen, którzy 
założyli Fundację Prince'ów finansującą wiele organizacji 
antygenderowych, 3 zaś Elsa Prince Broekhuizen zasiadała  
w ich zarządach.4 Te organizacje finansowane przez DeVosów 
i Prince'ów są obecnie aktywne w Europie za pośrednictwem 
amerykańskich NGO i think tanków chrześcijańskiej prawicy.
Bracia Koch, każdy o majątku netto szacowanym na 50 mld 
USD, uważani są za ojców rozwoju silnie prawicowej polityki 
w Stanach Zjednoczonych [37]. W rzeczywistości, „Charles 
Koch zaangażował się w radykalną zmianę amerykańskiego 
społeczeństwa w wolnościowy raj, wolny od podatków  
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Betsy DeVos, 
amerykańska 
sekretarz 
ds. edukacji 
2016–2020.

2  Należą do nich ADF, Instytut Actona, National Organization for Marriage i konserwatywne think tanki, takie jak American Enterprise Institute i 
Heritage Foundation.

3  Należą do nich ADF, Family Research Council (oba uważane za „grupy nienawiści”; zob https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/
family-research-council ) , Focus on Family (zobacz https://www.hrc.org/resources/10-rzeczy-należy-wiedzieć-o-skupić-na-rodzinie ), Leadership Institute i 
Instytut Actona.

4  Elsa Prince Broekhuizen zasiadała w zarządach następujących organizacji antygenderowych: Family Research Council, Focus on Family i Instytut 
Actona. See Jeff Smith, Funding the Religious and Political Far Right: The Edgar & Elsa Prince Foundation, Grand Rapids Institute for Information 
Democracy (GRIID), 17 marca 2019, https://griid.org/2019/03/17/funding-the-religious-and-political-far-right-the-edgar-elsa-prince-foundation/.

https://www.hli.org/
https://www.wya.net/
https://www.wya.net/
https://fedsoc.org/staff/james-kelly-iii
https://fedsoc.org/staff/james-kelly-iii
https://fedsoc.org/contributors/paul-zimmerman
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/family-research-council
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/family-research-council
https://www.hrc.org/resources/10-things-you-should-know-about-focus-on-the-family
https://griid.org/2019/03/17/funding-the-religious-and-political-far-right-the-edgar-elsa-prince-foundation/
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5  Fundusz powierzony jest narzędziem charytatywnym zarządzanym przez publiczną organizację charytatywną utworzoną celem zarządzania 
darowiznami na cele charytatywne w imieniu organizacji, rodzin lub osób. Aby uczestniczyć w funduszu powierzonym, osoba lub organizacja 
przekazująca darowiznę otwiera konto w funduszu i wpłaca gotówkę, papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe. Darczyńca zrzeka 
się prawa własności środków przekazanych na fundusz, ale zachowuje przywileje doradcze dotyczące sposobu inwestowania kwot z ich konta  
i dystrybucji pieniędzy na cele charytatywne. Zobacz definicję funduszu powierzonego podaną przez amerykański Internal Revenue Service pod 
adresem https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/donor-advised-funds .

PRZEPŁYWY WYBRANYCH FUNDUSZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PRAWICY Z USA DO EUROPY W 
LATACH 2009-2018

Instytut Actona 

140,5 mln USD
Agenda Europe

ADF
461 mln USD

ADF International 
 (Bruksela, Wiedeń, 
 Genewa, Londyn)
23,3 mln USD

ACLJ
195 mln USD

ECLI (Strasburg)
12,3 mln USD

SCLJ (Moskwa) 
 2,9 mln USD

HLI
29,9 mln USD

  
Partnerzy 
antyaborcyjni

WYA
10 mln USD

WYA-Europe 
 (Bruksela)
1 mln USD

Leadership Institute
192 mln USD

Ruch 
Federalistyczny
132,5 mln USD

Szkolenia w Europie: 
 aktywizm polityczny 
 i gromadzenie 
funduszy

CAŁKOWITY 
 DOCHÓD Z USA

CAŁKOWITY 
 DOTACJE

MAJĄTEK RODZINNY / 
ROCZNY OBRÓT

CAŁKOWITE WYDATKI 
 W EUROPIE

Rodzina DeVos
5,4 mld USD

Cztery fundacje 
DeVos
691 mln USD

Rodzina Prince'ów
5,1 mld USD

Fundacja 
Prince'ów
49,8 mln USD

Rodzina 
Templetonów
13 mld USD

Fundacja 
Templetonów
1,6 mld USD

Rycerze Kolumba
185 mln USD

 Fundacja 
Chiaroscuro
44 mln USD

Charles Koch
50 mld USD

Fundacja Charlesa 
Kocha 
575 mln USD

i regulacji, w którym najbogatsi oligarchowie, tacy jak on sam, 
mogą niszczyć środowisko, wyzyskiwać pracowników i osiągać 
zdumiewające zyski” [38]. Bracia Koch również finansują szereg 
innych organizacji, które „opowiadały się przeciwko prawom 
reprodukcyjnym w raportach ekspertów w Sądzie Najwyższym 
[USA]” [39]. Mega-donatorzy i ich fundacje rzadko bezpośrednio 
finansują działania w Europie, ale niektóre grupy europejskie 
założyły amerykańskie spółki fasadowe, aby fundusze z USA 
mogły dotrzeć do Europy. Jednym z takich przykładów jest 
brytyjska alternatywnie prawicowa firma medialna Spiked! 
Online, lider dyskursu transfobicznego i „alternatywnego 
feminizmu” w Wielkiej Brytanii [40], która powołała do życia 
Spiked! USA, aby zezwolić fundacjom Kochów na bezpośrednie 
finansowanie [41].
Fundacja Chiaroscuro (https://www.chiaroscurofnd.org/), 
założona w 2007 r. w Nowym Jorku jako oddział finansujący 
katolicki ruch świeckich Rycerzy Kolumba [42], zalicza WYA do 
swoich największych beneficjentów, który otrzymał ponad 
2,4 mln USD w latach 2009-2018. Inni stypendyści Fundacji 

Chiaroscuro to Centrum Rodziny i Praw Człowieka (C-Fam), która 
działa w ONZ przeciwko prawom człowieka, prawu do aborcji 
i prawom LGBTQI, którego prezes stwierdził: „silnie lewicowi, 
nienawidzący ludzi ludzie, którzy prowadzą nowoczesne 
uniwersytety, powinni być wyrzuceni i zastrzeleni” [43], a także 
Howard Centre (które organizuje WCF) i Instytut Actona. Sean 
Fieler, przewodniczący Fundacji Chiaroscuro, umieszczony 
przez Business Insider na 11. miejscu najbardziej wpływowych 
darczyńców politycznych w 2015 r. [44], „osobiście przekazał 
prawie 18 mln USD kandydatom politycznym i na rzecz działań 
antyaborcyjnych, anty-LGBT i pro-teokratycznych” [45]. Fieler 
jest również zaangażowany w pracę wielu skrajnie prawicowych 
i ultrakonserwatywnych podmiotów [46] oraz „stworzył 
instytucję pośredniczącą w finansowaniu skrajnie katolickich  
i chrześcijańskich grup, a także położył fundamenty pod ośrodek 
polityczny, które zdaje się mieć na celu osiągnięcie takich 
wpływów w Partii Republikańskiej, aby ultrakonserwatywne 
poglądy znalazły się w centrum jej polityki” [47].
Freedom for All Americans (FAA) dostarcza szczegółowy 

przegląd [48] rozległych powiązań finansowych ADF  
z darczyńcami amerykańskiej prawicy chrześcijańskiej,  
w tym z National Christian Foundation, jednym z największych 
anonimowych konserwatywnych funduszy powierniczych5 
w Stanach Zjednoczonych, oraz fundacją Templetonów.  
The Donors Trust (dawniej Donors Capital Fund), inny fundusz 
powierzony, finansuje „ponad 1000 grup konserwatywnych 
i wolnościowych” [49], w tym te działające w Europie, takie 
jak Instytut Cato i Heritage Foundation. Takie fundusze 
powierzone „są narzędziami finansowania ukochanymi przez 
republikańskie rodziny miliarderów, takich jak DeVos, Koch 
i Mercer” [50], ponieważ zapewniają anonimowość oraz ulgę 
podatkową pozwalającą im na wsparcie konserwatywnych, 
antygenderowych i wolnościowych kwestii, ostatnio sięgających 
także idei białego nacjonalizmu [51]. 

W 2020 r., grupa amerykańskich senatorów z Partii 
Demokratycznej opublikowała druzgocący raport [52] na 
temat sytuacji prawnej związanej z Ustawą o dostępności 
opieki zdrowotnej (znanym również jako „Obamacare”) i praw 
reprodukcyjnych w Stanach Zjednoczonych, szczegółowo 
opisując, jak „sieć bogatych darczyńców sfinansowała flotyllę 
organizacji mających przedstawić tę sprawę w sądach i wydała 
miliony na wsparcie nominacji sędziów sprzyjających ich 
planom” [53]. Ich wysiłki doprowadziły do znacznego ograniczenia 
dostępu do opieki zdrowotnej - a w szczególności związanej ze 
zdrowiem reprodukcyjnym - w Stanach Zjednoczonych. Wśród 
tych bogatych darczyńców są te same rodziny, które finansowały 
amerykańskich działaczy antygenderowych aktywnych  
w Europie, czyli bracia Koch oraz rodziny DeVos i Prince'ów. 

RZUT OKA NA FINANSOWANIE AMERYKAŃSKIEJ 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PRAWICY W EUROPIE

• Finansowanie pochodzące od amerykańskich 
prawicowych działaczy aktywnych w Europie niemal 
się podwoiło, rosnąc z 4,7 mln USD do 7,7 mln 
USD rocznie i osiągając łączną kwotę 81,3 mln USD 
uzyskaną w ciągu 10 lat.

•    Środki finansowe przekazane przez amerykańską 
chrześcijańską prawicę do Europy pochodzą od 
amerykańskich NGO i think tanków utrzymywanych 
przez fundacje, które są dziełem amerykańskich 
prawicowych miliarderów. Liczba podmiotów 
wzrosła z 8 do 10.

•   ADF International i ECLJ zbudowały infrastrukturę 
prawną chrześcijańskiej prawicy w Europie, z biurami 
we wszystkich centrach decyzyjnych na kontynencie 
związanych z prawami człowieka jako platformami 
startowymi do zaangażowania się od 2013 r. w ponad 
35 procesów przed sądami europejskimi dążących 
do osłabienia praw człowieka.

• Pod względem metodologicznym, dane liczbowe 
dotyczące USA są dokładne i kompletne; 
wszystkie informacje są dostępne w bazie danych 
amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS).
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DESZCZ RUBLI

„Rosja czerpie korzyści, gdy w krajach z pewnym 
 konsensusem społecznym coraz więcej obywateli 
zaczyna wątpić w system – twierdzenia o aborcji, 
rodzinie, możliwości wyboru edukacji powszechnej 
lub nauczania w domu, rzekomej sile lobby 
homoseksualistów – ponieważ wszystko to staje się 
możliwą bronią do jego podziału”. [55]

Rosję jako autentyczną alternatywę dla Zachodu kreowanego 
na hegemoniczny twór, który odwrócił się od swojego 
chrześcijańskiego dziedzictwa. Dyskursy antygenderowe 
odgrywają zatem ważną rolę w kształtowaniu polityki 
wewnętrznej Rosji i jej politycznego uprawomocnienia, mając 
także wpływ na jej międzynarodową pozycję geopolityczną. 
Przyjęcie antygenderowej pozycji otwiera również możliwość 
zawierania nowych sojuszy z podobnie myślącymi postaciami 
spoza granic Rosji lub organizacjami przechodzącymi przez 
podobne niesnaski z Zachodem. Rosyjskie wsparcie finansowe 
skierowane przeciwko gender dociera do celu trzema drogami: 
są to prywatne podmioty rosyjskie podejmujące działania 
antygenderowe; brudne pieniądze kierowane do postaci 
politycznych przez „pralnie”; oraz finansowane przez państwo 
agencje rządowe. Chociaż nie można oszacować kwot brudnych 
pieniędzy pochodzących z rosyjskich pralni lub agencji 
państwowych, finansowanie ze środków rosyjskich oligarchów 
wyniosło 188,2 mln USD w latach 2009–2018. 

2.1  FABRYKI WPŁYWÓW OLIGAR-
CHÓW PRAWOSŁAWIA

Prywatni działacze powiązani z osobistych przekonań, 
poczucia patriotyzmu i interesów handlowych z politycznymi 
ambicjami Kremla są głównym kanałem przepływu rosyjskich 
wpływów i finansowania globalnego ruchu antygenderowego. 
Określani są jako „państwo równoległe”, zaś słowa władz 
rosyjskich podkreślają „granicę prawną między oficjalnym 
projektem rządowym a wysiłkiem prywatnym, bez względu na 
relacje między nimi” [57]. Dwóch takich prywatnych działaczy 
to oligarchowie Władimir Jakunin i Konstantin Małofiejew, 
którzy wyróżniają się przywódczymi umiejętnościami  

Rosja jawi się jako znaczący ośrodek władzy w globalnej 
mobilizacji  antygenderowej z odpowiednim rosyjskim wsparciem 
finansowym dla szeregu działaczy antygenderowych na całym 
świecie. Jak wyjaśnia Marlène LaRuelle,  Rosja w ciągu ostatniej 
dekady ustawiła się w pozycji światowego orędownika wartości 
chrześcijańskich, a co za tym idzie obrońcy chrześcijańskich 
nauk na temat seksualności i reprodukcji [56]. Ta nowa rola 
prawosławnego czempiona służy kilku równoczesnym celom, 
a mianowicie staje się tarczą chroniącą przed krytyką praw 
człowieka ze strony Zachodu (lub tego, co jest postrzegane 
jako instytucje zdominowane przez Zachód) oraz przedstawia 
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Władimir Jakunin, rosyjski „anty-Soros” (siedzący 
 z lewej). „Ambicją Jakunina jest stać się anty-Sorosem, 
 organizatorem polityki antyliberalnej na skalę globalną.  
Tworzy komunikacyjne środowisko łączące różne kierunki 
antyglobalizmu, chrześcijańskiego konserwatyzmu, 
antyliberalizmu i antyamerykanizmu”.
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https://www.wya.net/about-wya/leadership/
https://www.wya.net/op-ed/dear-sisters-take-control-of-your-health/
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https://www.theguardian.com/world/2019/may/30/revealed-womens-fertility-app-is-funded-by-anti-abortion-campaigners
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https://www.forbes.com/profile/richard-devos/#4bd4b2c1ff44
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https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/26/koch-brothers-americans-for-prosperity-rightwing-political-group
https://www.prwatch.org/news/2020/01/13531/right-wing-megadonors-are-financing-media-operations-promote-their-ideologies
https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/FINAL DPCC Captured Courts Health Care and Reproductive Rights Report.pdf
https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/FINAL DPCC Captured Courts Health Care and Reproductive Rights Report.pdf
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https://www.spiked-online.com/2018/08/24/trans-activists-have-declared-war-on-free-speech/
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/07/us-billionaires-hard-right-britain-spiked-magazine-charles-david-koch-foundation
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w globalnym krajobrazie antygenderowym. Obaj magnaci byli 
w pewnym momencie bliscy Kremlowi i wspierali istnienie 
Rosji jako globalnego obrońcy wartości chrześcijańskich, choć 
ich podejścia do tych spraw były odmienne. W Rosji łączy ich 
Patriarchalna Komisja ds. Rodziny, Macierzyństwa i Dzieciństwa 
(patrz rozdział 7.3), zaś globalnie - WCF. Obaj oligarchowie 
znajdują się na liście obywateli Rosji objętych sankcjami 
przez mocarstwa zachodnie w związku z rolą, jaką odegrali 
w aneksji Krymu i rebelii na wschodzie Ukrainy. Obaj założyli 
liczne fundacje, think tanki i ośrodki medialne, które działają 
jako „fabryki wpływu”. Odróżniają ich ideologiczne inspiracje 
- Władimir Jakunin inspirował się „The  Clash  of Civilizations”  
Samuela Huntingtona (1996) [58], natomiast Konstatin 
Małofiejew zwraca się do eurazjatyckiej szkoły myślenia 
Aleksandra Dugina [59]. 

Pierwszy oligarcha, Władimir Jakunin, znany jest przede 
wszystkim jako były szef Kolei Rosyjskich, z szacowanym 
majątkiem netto o wartości 1 mld USD, i osoba tak bliska 
Władimirowi Putinowi, że był uważany za potencjalnego 
następcę [60]. Władimir Jakunin „jest bez wątpienia jednym  
z tych, którzy przyczynili się do konserwatywnego zwrotu 
Putina” [61].  Aby zrealizować swoje konserwatywne cele, 
fabryka wpływów Jakunina wyprodukowała Fundację Istoki, 
dwie fundacje (St. Andrew the First-Called Foundation oraz 
Centre for National Glory) i think tank, Instytut Badawczy 
Dialogue of Civilizations, a ponadto utrzymuje szerokie kontakty  
z instytucjami akademickimi i kręgami biznesowymi. 

Fundacja Istoki (https://istoki-foundation.org/en/), założona 
w 2013 r. w Moskwie, ma na celu „umocnienie duchowych 
podstaw rosyjskiego społeczeństwa, wychowanie moralne 
oparte na regułach prawosławia” [62].  Istoki korzysta z kapitału 
założycielskiego Jakunina i gromadzi darowizny z rosyjskiego 

sektora prywatnego [63], przekraczając próg 15 mln USD  
w 2018 r. Z tych środków Jakunin finansuje działalność obu 
fundacji, w tym program „Świętość macierzyństwa” prowadzony 
przez jego żonę, Natalię Jakuninę. Program ten przeznaczył 
200 tys. EUR na konferencje antyaborcyjne i tendencyjne 
poradnictwo aborcyjne w Rosji i Europie Wschodniej w 2015 
i 2016 r. [64] Natalia Yakunina jest częstym prelegentem 
VIP na WCF [65], co „umożliwia Jakuninowi nawiązanie 
dialogu z prorodzinnymi konserwatywnymi organizacjami  
i stowarzyszeniami w Europie” [66]. 

Instytut Badawczy Dialogue of Civilizations Jakunina (https://doc-
research.org/), założony w 2015 r. i mający siedzibę w Berlinie, 
organizuje coroczne międzynarodowe forum na greckiej 
wyspie Rodos. Jego celem jest promowanie idei poszczególnych 
„cywilizacji” jako fundamentów ładu światowego, gdyż one 
same oparte są na korzeniach kulturowych i religijnych, 
co w przypadku Rosji oznacza pozycję najważniejszego 
państwa „cywilizacji prawosławnej”. Te coroczne spotkania 
służą uprawomocnieniu konserwatywnego światopoglądu 
rosyjskiego prawosławia. Forum każdorazowo przyciąga kilku 
międzynarodowych działaczy antygenderowych na Rodos 
[67], gdyż „jedyną rzeczą, jaka zdaje się jednoczyć większość 
uczestników jest przekonanie, że za wszystkie te problemy 
można w jakiś sposób winić politykę USA i UE. Przypadkowo lub 
nie, pasuje to do narracji Kremla" [68].

Punkt kulminacyjny w przywództwie Rosji w międzynarodowym 
ruchu antygenderowym miał nastąpić w 2014 r., kiedy to 
WCF miało się zebrać w Moskwie w Pałacu Kremlowskim [69]. 
Międzynarodowe sankcje nałożone na Rosję w tymże roku 
zmusiły organizatorów WCF do rebrandingu standardów WCF 
[70] w kierunku „Forum Dużej Rodziny i Przyszłości Ludzkości” 
[71], ale z zachowaniem tych samych dat, lokalizacji, prelegentów 
i uczestników. Shaltai Boltai, rosyjska wersja wiki-leaks, ujawniła 
dokumenty związane z organizacją konferencji [72], w świetle 
których Jakuninowa fundacja St. Andrew the First-Called była 
głównym fundatorem tego wydarzenia i sponsorowała licznych 
uczestników, w tym zachodnich liderów antygenderowych. Był 
to pierwszy dowód na istnienie powiązań finansowych pomiędzy 
rosyjskimi i zachodnimi działaczami antygenderowymi, 
rozciągających się od organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
po parlamentarzystów i ministrów.6 

Ogólnie rzecz ujmując, Jakunin przedstawia możliwą do 
respektowania, miękką wersję kremlowskiej dyplomacji 
geopolitycznej, w której płeć odgrywa główną rolę w definiowaniu 
„tradycyjnych cywilizacji” na tle cywilizacji zachodniej.  
Za pośrednictwem tych podmiotów „Władimir Jakunin dołączył 
do niewielkiej grupy osób, które wybierały europejskich 
polityków, biznesmenów, ekspertów i dziennikarzy  
z odpowiednimi kwalifikacjami do współpracy z Kremlem” [73].

6  Wśród uczestników sponsorowanych przez Fundację St Andrew the First-Called wymienia się: Ministrowie: Katalin Novák, węgierska Sekretarz 
Stanu ds. Rodziny; Parlamentarzyści: Aymeric Chauprade, eurodeputowany, Francja; Maria Kollia-Tsaroucha, wiceprzewodniczący parlamentu 
greckiego; ze społeczeństwa obywatelskiego: Marije Zivkovic, Centrum Rodziny, Chorwacja; Fabrice Sorlin, przedstawiciel WCF, Francja; Patrick 
Buckley, Irlandia, European Life Network i przedstawiciel brytyjskiego Towarzystwa Ochrony Nienarodzonych Dzieci (SPUC) w ONZ; Antonio 
Brandi, Pro Vita Onlus, Włochy; Ewa Kowalewska, Human Life International, Polska; Ignacio Arsuaga, HazteOir.org i CitizenGO, Hiszpania; 
Benjamin Harris-Quinney, The Bow Group, Wielka Brytania; oraz Alex van Vuuren, Stichting Schreeuw om Leven, Holandia.
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Drugim oligarchą jest Konstantin Małofiejew, założyciel firmy 
inwestycyjnej Marshall Capital, z majątkiem szacowanym na 
225 mln dolarów, osoba z ogromną mocą wspierająca działania 
Kremla. Małofiejew jest założycielem kilku podmiotów, które 
stały się kluczowymi graczami na scenie antygenderowej,  
w tym Fundację Charytatywną pw. św. Bazylego Wielkiego, think 
tank Katehon i Tsargrad TV, internetowy portal informacyjny 
dla prawosławnych chrześcijan wzorowany na amerykańskim 
kanale Fox News Channel [74]. Telewizja Tsargrad „zamienia 
rosyjskich widzów w zombie, szerząc obskurantyzm religijny, 
ksenofobię i nienawiść do demokracji i praw człowieka” [75]. 
Zyskała międzynarodową uwagę po publikacji homofobicznej 
reklamy oferującej bilet w jedną stronę z Rosji każdemu, kto 
„może dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że 
jest sodomitą lub przejawia inne formy perwersji” [76].

Będąc jedną z największych prywatnych fundacji charytatywnych 
w Rosji [77], założona w Moskwie Fundacja Charytatywna św. 
Bazylego Wielkiego (http://fondsvv.ru/) od 2007 r. przeznacza 
większość swoich zasobów na lobbing związany z usunięciem 
aborcji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, zakazem aborcji 
medycznej (określanej jako „pigułki na zabicie dziecka”), 
zmuszaniem rozważających aborcję kobiet do słuchania bicia 
serca ich płodu oraz rozwijaniem sieci ośrodków ciąży kryzysowej 
[78], oprócz innych działań religijnych i patriotycznych. Innym 
obszarem pracy fundacji jest wspieranie Krajowego Centrum 
Pomocy Dzieciom Zagubionym i Poszkodowanym, co zawiera 
w sobie relację partnerską z przywódcą  Republiki Czeczeńskiej, 
Ramzanem Khadyrovem, który rzekomo zorganizował „czystki 
LGBTQI” w 2019 r. [79] 

Think tank Katehon (https://katehon.com/), założony  
w 2016 r., publikuje prace autorów skrajnie prawicowych [80]  
i jest dodatkowo „uważany za jeden z instrumentów rosyjskiej 
ingerencji na Zachodzie” [81] , gdyż pojawia się regularnie  
w unijnym monitoringu działań dezinformacyjnych związanych  
z Rosją [82]. Departament Stanu USA opisuje Katehon jako 
„siewcę zjadliwej antyzachodniej dezinformacji i propagandy” 
[83]. Niedawno, bo w listopadzie 2020 r., Małofiejew ogłosił 
powstanie nowego ruchu publicznego, istniejącego również 
pod nazwą Tsargrad. Społeczny ruch Tsargrad, który według 
Małofiejewa ma już prawie milion członków, byłby strażnikiem 
rosyjskiej polityki. Jego członkowie planują w okresie 
poprzedzającym wybory parlamentarne w 2021 r. przeprowadzić 
ankietę „wśród wszystkich kandydatów partii politycznych na 
temat ich przywiązania do 'tradycyjnych wartości rodzinnych, 
religijnych i kulturowych narodu rosyjskiego'" [84].

Małofiejew jest aktywny na arenie międzynarodowej do tego 
stopnia, że „amerykańskie służby wywiadowcze uważają go za 
prawą rękę Putina w prowadzeniu operacji politycznej ingerencji 
w Europie” [85]. Jednym z przykładów takiego działania jest tajne 
spotkanie Małofiejewa w Wiedniu w 2014 r., które zgromadziło 
skrajnie prawicowych europejskich przywódców politycznych 

oraz kilka elit społecznych i gospodarczych.8. Celem było 
upamiętnienie 200. rocznicy „Świętego Przymierza” między 
carem Rosji a cesarzami austriackimi i pruskimi związanego  
z nowym porządkiem w Europie po klęsce Napoleona w 
1815 r. [86] Głównym mówcą był skrajnie prawicowy ideolog 
Aleksander Dugin, który „opowiada się za ideą euroazjatyzmu, 
według której Rosja powinna zjednoczyć narody kontynentu 
euroazjatyckiego w nowe imperium stojące w opozycji do 
Zachodu i liberalizmu” [87].

Ponadto, Małofiejew jest uważany za fundatora Rosyjskiego 
Instytutu Badań Strategicznych (RISS) [88] i prezesa 
Stowarzyszenia Dwugłowego Orła, rosyjskiej grupy 
monarchistycznej, zaś obie organizacje zakwalifikować można 
jako „instytucje z siedzibą w Rosji, które służyły do maskowania 
operacji wywiadowczych” [89]. Władze bułgarskie odkryły  
w 2019 r., że jeden z bułgarskich parlamentarzystów był 
zamieszany „w przyjmowanie pieniędzy za przekazywanie 
bułgarskich tajemnic państwowych” tym dwóm organizacjom, 
co miało im pomóc przekonać kraj do bardziej prorosyjskiej 
polityki. W konsekwencji zakazano Małofiejewowi przebywania 
w Bułgarii na 10 lat [90]. 

Odsunięty przez Europę i większość Zachodu, Małofiejew zwrócił 
się w stronę Afryki jako przewodniczący nowo utworzonej 
Międzynarodowej Agencji Rozwoju Suwerennego (IASD) [91]. Na 
tym stanowisku Malofiejew ma kierować rosyjskimi działaniami 
na rzecz Afryki po szczycie Rosja-Afryka [92], w którym 
uczestniczyli liderzy polityczni i gospodarczy z Rosji i ponad 
40 krajów afrykańskich i rozmawiali na temat „tradycyjnych 
wartości” oraz innych możliwych obszarów partnerstwa [93]. 

7  Do polityków skrajnie prawicowych należeli Marion Maréchal Le Pen i Aymeric Chauprade z francuskiego Frontu Narodowego oraz 
Hans-Christian Strache z austriackiej FPÖ. Zobacz https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/treffen-der-rechten-in-wien-eurasische-
internationale-12972620.html .

8  Byli wśród nich dziedziczka Fiata Margherita Agnelli de Pahlen, jej małżonek hrabia Serge de Pahlen, książę Zurab Chavchavadze i książę Sykstus 

Konstantin Małofiejew, skrajnie prawicowy 
oligarcha rosyjski. „Teraz chrześcijańska Rosja może 
pomóc wyzwolić Zachód od nowego, liberalnego, 
antychrześcijańskiego totalitaryzmu poprawności 
politycznej, ideologii gender, cenzury środków masowego 
przekazu i neomarksistowskiego dogmatu” – Konstantin 
Małofiejew, 2013 WCF w Sydney w Australii.
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faktyczne wsparcie finansowe przy wykorzystaniu mechanizmów 
określanych przez Organized Crime and Corruption Reporting 
Project (OCCRP) mianem „pralni”, czyli „uniwersalnego 
narzędzia finansowego stworzonego najczęściej przez bank lub 
inną firmę świadczącą usługi finansowe, aby pomóc klientom w 
praniu pieniędzy, ukrywaniu własności, unikaniu podatków lub 
ograniczeń walutowych, defraudacji lub przenoszeniu funduszy 
za granicę" [99]. Takie właśnie „pralnie” służyły do przekazywania 
pieniędzy z Rosji i innych krajów byłego Związku Radzieckiego 
podobnie myślącym partnerom w Europie na realizację różnych 
celów. Przykłady z Francji i Włoch dobitnie ilustrują ich wkład 
w działalność antygenderowych i skrajnie prawicowych partii 
politycznych w Europie.

Włoski L'Espresso ujawnił w 2018 r. mechanizm, który pozwolił 
jednej z takich „pralni” na napędzanie ruchu antygenderowego 
poza granicami Rosji. Znamiennym przykładem jest Fondazione 
Novae Terrae (zobacz rozdział 3), „która funkcjonuje jak drzwi 
obrotowe: zbiera ponad sto tysięcy EUR miesięcznie z rosyjsko-
azerbejdżańskiego konta zagranicznego i rozdziela je między 
Włochy, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, 
Polskę, Węgry, finansując prawicowe organizacje religijne „i 
kampanie przeciwko aborcji, rozwodom czy małżeństwom 
homoseksualnym” [100]. Fondazione Novae Terrae uzyskała 
2,39 mln EUR w latach 2012-2015 z rosyjsko-azerbejdżańskiej 
pralni brudnych pieniędzy za przysługi przy Radzie Europy 
i wykorzystała je do wsparcia homofobicznej Europejskiej 
Inicjatywy Obywatelskiej (zobacz rozdział 3.2) [101] oraz 
organizacji antygenderowych, takie jak powiązany ze Stevenem 
Bannonem Instytut Dignitatis Humanae (DHI) 9 , irlandzki Iona 
Institute i hiszpański CitizenGO [102].

Jeśli chodzi o Francję, Mediapart odkryło negocjacje prowadzone 
przez dwóch francuskich eurodeputowanych ze skrajnie 
prawicowego Rassemblement National (RN) - jeden z nich 
uczestniczył w 2014 r. w WCF w Moskwie, a drugi jest podobno 
bliski działalności Opus Dei - w związku z pożyczkami o wartości 

Po lewej Allan C. Carlson, założyciel i wieloletni sekretarz 
międzynarodowy Światowego Kongresu Rodzin, po prawej: 
Aleksiej Komow, Fundacja Charytatywna im. św. Bazylego 
Wielkiego, Specjalista ds. Stosunków Zewnętrznych 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Członek Zarządu 
WCF.

 Aymeric Chauprade, były francuski deputowany 
Rassemblement National, który uczestniczył  
w moskiewskim Forum Dużych Rodzin i negocjował  
z Małofiejewem pożyczkę od Rosji w 2014 r.

Rosja już wcześniej działała w Afryce, wykorzystując narracje 
antygenderowe do wsparcia reżimów kwestionowanych 
dyktatorów. Tak było w przypadku obalonego obecnie 
prezydenta Sudanu al-Baszira, któremu w kontekście protestów 
w latach 2018-2019 Kreml przekazał poradę zawierającą 
„rosyjski plan, [który] obejmował szerzenie dezinformacji w 
mediach społecznościowych, podniesienie cen wiarygodnych 
gazet i oczernianie protestujących jako 'antyislamskich', 
'proizraelskich', 'pro-LGBT', 'szabrowników'” [94]. Serwując 
mieszankę sowieckiej nostalgii, antyzachodnich nastrojów  
i odwołań do „suwerenności”, IASD pod wodzą Małofiejewa 
dąży do zawiązywania partnerstw biznesowych między Rosją  
a narodami afrykańskimi, które mogą obejść istniejące 
zachodnie sankcje [95].

Innym sposobem Malofeeva na wywieranie wpływu są związki 
z antygenderowymi NGO i skrajnie prawicowymi partiami 
politycznymi na Zachodzie. Małofiejew deleguje zadania 
związane z tak kształtowanym międzynarodowym zasięgiem 
Aleksiejowi Komowowi, który pracuje dla Fundacji Charytatywnej 
im. św. Bazylego Wielkiego i jest porównywalnym punktem 
centralnym dla stosunków zewnętrznych rosyjskiego Kościoła 
prawosławnego (patrz rozdział 7). Poza granicami Rosji, Komow 
działa jako przedstawiciel Rosji w WCF [96] i zasiada w Zarządzie 
CitizenGO [97]. Jest też częstym mówcą podczas wydarzeń 
europejskich ruchów antygenderowych i skrajnie prawicowych 
partii politycznych [98]. 

2.2  "PRALNIE" WSPIERAJĄCE SKRAJNIE 
PRAWICOWYCH  
I ANTYGENDEROWYCH 
SOJUSZNIKÓW 

Powiązania obu oligarchów z partnerami o podobnych 
poglądach w Europie Zachodniej szybko przełożyły się na 
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9  Luca Volontè był przewodniczącym DHI w czasie, gdy jego fundacja kierowała tam nielegalne fundusze, zobacz http://www.dignitatishumanae.com/
index.php/italian-mp-luca-volonte-appointed-as-new-chairman-of -dhi/ .

http://fondsvv.ru/
https://katehon.com/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/treffen-der-rechten-in-wien-eurasische-internationale-12972620.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/treffen-der-rechten-in-wien-eurasische-internationale-12972620.html
http://www.dignitatishumanae.com/index.php/italian-mp-luca-volonte-appointed-as-new-chairman-of-dhi/
http://www.dignitatishumanae.com/index.php/italian-mp-luca-volonte-appointed-as-new-chairman-of-dhi/
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2,39 mln EUR z rosyjsko-azerbejdżań-
skiej pralni do Fondazione 
 Novae Terrae w Mediolanie, 
finansowanie: 

• CitizenGO w Madrycie 
• Dignitatis Humanae w Rzymie 
• Instytut Iony W Dublinie 
 • Mama, tata i dzieci w Brukseli

11 mln EUR, w których Konstatin Małofiejew udzielał się podczas 
„odblokowania rosyjskiej pożyczki uzyskanej przez Jean-Marie 
Le Pen, która sfinansowała europejską kampanię wyborczą 
(z 2014 r.)" [103]. RN z kolei wyraziła wdzięczność, ponieważ 
„lobbing prorosyjski [w Parlamencie Europejskim] nasilił się  
w miesiącach poprzedzających i bezpośrednio po zatwierdzeniu 
rosyjskich pożyczek” [104]. Istnieją podejrzenia, że w 2011 r. 
Jakunin ze swojej strony wniósł tajny wkład do Estońskiej Partii 
Centrum i „rozbudowywał swoją ponadnarodową sieć wpływów 
w Berlinie, Brukseli i Nowym Jorku” [105].

Rosyjskie powiązania finansowe z zachodnimi partiami 
politycznymi są coraz częściej ukrywane, jak pokazano w Il Libro 
Nero della Lega [106] , na kartach której umieszczono szczegółowy 
opis rozległych powiązań finansowych między ośrodkami 
władzy na Kremlu a skrajnie prawicową włoską  partią  
La Lega (która była w koalicji rządzącej w latach 2018–2019,  
a jej lider, Matteo Salvini, przemawiał na WCF w Weronie  
w 2019 r.). Ta pozycja ujawnia, jak w 2018 r. La Lega negocjowała 
skomplikowane porozumienie finansowe dotyczące umowy 
naftowej z Rosjanami bliskimi Kremlowi, w ramach której 
rosyjski państwowy koncern naftowy Rosneft sprzedawał tańszą 
ropę włoskiemu państwowemu koncernowi naftowemu Eni.  
La Lega otrzymałaby kwotę stanowiąca równowartość 
rabatu jako łapówkę. Zwięźle rzecz ujmując, „dzięki tej 
umowie z Rosjanami, La Lega otrzyma co najmniej 250 tys. 
EUR miesięcznie przez rok, co daje łącznie kwotę 3 mln EUR,  
i użyje tych pieniędzy do sfinansowania europejskiej kampanii 
wyborczej [w 2019]” [107]. 

Finansowanie przez  Rosję skrajnie prawicowych, 

populistycznych partii politycznych o wyraźnie destrukcyjnym 
programie w krajach zachodnich jest dobrze udokumentowane 
[108]. Marlène Laruelle określiła to podejście jako „bratanie 
się” z europejską skrajną prawicą [109], zaś Anton Shekhovtsov 
wyjaśnia w Tango Noir, że to podejście jest korzystne  
z perspektywy Rosji, gdyż wielu skrajnie prawicowych polityków 
zajmuje wtedy w wielu kwestiach prorosyjskie stanowiska [110].

2.3  AGENCJE ROSYJSKIEGO RZĄDU

Rząd rosyjski utworzył ponadto nowe fundacje publiczne, 
które mają promować rosyjskie wartości na całym świecie 
oraz, biorąc pod uwagę konserwatywny zwrot ideologiczny 
władz, przyczyniać się również bezpośrednio i pośrednio do 
aprobowanej przez Rosję miękkiej dyplomacji antygenderowej. 
Fundacje te obejmują:
•  Fundusz Wsparcia Dyplomacji Publicznej im. Aleksandra 
Gorczakowa [111] (który sprzyja tworzeniu korzystnego 
klimatu dla rosyjskich interesów publicznych, politycznych  
i biznesowych); 

•  Rossotrudniczestwo [112] (Federalna Agencja Wspólnoty 
Niepodległych Państw,  Rodaków  Mieszkających 
za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej);  

•  Fundację Russkij Mir [113] (która ma na celu ponowne złączenie 
członków społeczności rosyjskiej przebywających za granicą  
z ich ojczyzną). 

Kateryna Smagliy określiła te publiczne fundacje jako „agencje 
dywersji ideologicznej Moskwy” [114], podczas gdy German 
Marshall Fund twierdzi, że te trzy agencje "przekierowały co 
najmniej 1,5 mln USD do ponad 40 prorosyjskich NGO w krajach 

Postaci Całkowite wydatki przez dziesięć lat 

Finansowanie oligarchy

Dialogue of Civilizations (Jakunin) 18,8 mln USD

Fundacja Istok (Jakunin) 90,6 mln USD

Fundacja St Andrew the First-Called (Jakunin) 1,6 mln USD

Fundacja Charytatywna św. Bazylego Wielkiego (Małofiejew) 77,3 mln USD

„Pralnie”

Fondazione Novae Terrae (2012-2015) 2,4 mln EUR

Rassemblement National (2014) 11 mln EUR

La Lega (2018 - 2019) 3 mln EUR

Fundacje publiczne
Fundusz Wsparcia Dyplomacji Publicznej im. Aleksandra 
Gorczakowa Nieznany

Międzynarodowa Agencja Rozwoju Suwerennego (IASD) Nieznany

Rossotrudnichestvo Nieznany

Fundacja Russkij Mir Nieznany

Suma częściowa (finansowanie rosyjskich oligarchów) 188,2 mln USD

WYDATKI ROSYJSKICH DZIAŁACZY ANTYGENEROWYCH W EUROPIE W LATACH 2009-2018

115 przypadków złośliwej działalności finansowej o charakterze 
ingerencji politycznej, z których większość dotyczy Rosjan [117]. 

PRZEGLĄD ROSYJSKIEGO FINANSOWANIA 
ANTYGENDEROWEGO W EUROPIE
•  Rosyjskie fundusze przeznaczone na akcje 
antygenderowe pojawiają się nagle w 2013 r. i szybko 
osiągają kwoty przekraczające 24 mln USD rocznie, 
zostawiając w tyle środki amerykańskiej chrześcijańskiej 
prawicy i osiągając w ciągu 10 lat sumę 188,2 mln USD. 

•  Rosyjskie fundusze antygenderowe w Europie pochodzą 
od podmiotów powiązanych z dwoma rosyjskimi 
oligarchami (Władimirem Jakuninem i Konstatinem 
Małofiejewem), z pralni brudnych pieniędzy oraz 
agencji finansowanych przez państwo. 

•  Finansowanie antygenderowe dopełnia rosyjskie 
interesy i cele geopolityczne w Europie poprzez 
wspieranie podmiotów i programów przeciwko 
Unii, liberalizmowi i prawom człowieka. Narracje  
o suwerenności mogą dobrze rezonować z działaczami 
z prawicy do skrajnej prawicy, zaś dekolonizacja  
i sowiecka nostalgia uwodzić skrajną lewicę. 

•  Pod względem metodologicznym dane dotyczące 
finansowania rosyjskiego są niejednolite. Dane 
finansowe dotyczące podmiotów należących do 
oligarchów są stosunkowo kompletne i pochodzą od 
rosyjskich organów podatkowych. Dane związane 
z pralniami nie są przejrzyste, nie ma też danych 
finansowych dotyczących agencji państwowych.

bałtyckich" [115]. Związane z Europejską Partią Ludową Marten's 
Centre nakreśliło sposób, w jaki sposób kilku fundatorów 
antygenderowych objęło ważne funkcje w zarządach Funduszu 
Gorczakowa (Władimir Jakunin) i Fundacji Russkyi Mir 
(Władimir Jakunin i metropolita Hilarion z rosyjskiego Kościoła 
prawosławnego) [116].

2.4  WSTĘPNE WNIOSKI O FUNDU-
SZACH ANTYGENDEROWYCH  
Z ROSJI

Choć znaczna część pochodzącego z Rosji finansowania 
inicjatyw antygenderowych pozostaje niejasna, istnieją 
informacje na temat fabryk wpływów Jakunina i Małofiejewa, 
które już zapewniły Rosji drugie miejsce w zestawieniu 
źródeł finansowania antygenderowego o łącznej wartości  
188,2 mln USD w latach 2009-2018. W ciągu ostatniej dekady 
zauważyć można było kilka tendencji w finansowaniu rosyjskich 
działań antygenderowych: po pierwsze, międzynarodowe 
sankcje nałożone na Rosję w 2014 r. miały znaczący wpływ  
i spowodowały znaczący spadek finansowania, co wynikało 
z połączenia ograniczeń nałożonych na międzynarodową 
działalność rosyjskich działaczy, utraty reputacji i wymuszeniu 
ograniczeń w podróżowaniu, a także dewaluacji rubla. 
Innym trendem było angażowanie się w działalność skrajnie 
prawicowych partii politycznych na całym kontynencie, 
szczególnie w próby wpływania na wyniki wyborów w Europie 
Zachodniej, a mianowicie wybory do Parlamentu Europejskiego 
w 2014 i 2019 r., a także wybory krajowe we Francji i Włoszech, 
w których finansowane przez Rosję skrajnie prawicowe 
partie polityczne wykorzystywały narracje antygenderowe do 
polaryzacji elektoratu. Jednak German Marshalla Fund naliczył 

Fundusze dla: 
• CitizenGo w Madrycie
• DOC w Berlinie 
•  Świętość Macierzyństwa 
 w Serbii i Białorusi 

•  WCF w Tbilisi, Kiszyniowie, Budapeszcie i Weronie
Włodzimierz 

Jakunin

Konstantin 
 Małofiejew

Fundusze dla: 
• CitizenGO w Madrycie 
 • La Manif Pour Tous w Paryżu 
 • Rassemblement National w Paryżu 
• Spotkanie w Wiedniu w Wiedniu 
 •  WCF w Tbilisi, Kiszyniowie, 

 Budapeszcie i Weronie

Luca 
Volontè

ROSYJSKIE WPŁYWY ANTYGENDEROWE W EUROPIE
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przez ostatnie pięć lat podpisała umowy o współpracy o 
wartości 267 tys. EUR” [121]. Będąc zawodnikiem wagi ciężkiej 
z hiszpańskiej konserwatywnej Partii Ludowej, Mayor Oreja 
wywołał oburzenie odmową wyrażenia potępienia dyktatury 
Franco, stwierdzając: „dlaczego miałbym potępiać frankizm, 
skoro wiele rodzin żyło w nim normalnie i naturalnie?” [122]. 
Założona w Barcelonie w 1987 r. Fundacio Provida Catalunya 
wspiera organizacje antyaborcyjne w Katalonii, a fundusze 
otrzymuje od katalońskich władz i tamtejszego sektora 
prywatnego. 

Kolejną postacią w projekcie „Jeden z nas” jest Fundacja 
Jérôme'a Lejeune'a (https://www.fondationlejeune.org/). 
Została ustanowiona w 1995 r. dla uczczenia dokonań 
francuskiego naukowca Jérôme'a Lejeune'a, któremu przypisuje 
się odkrycie [123] genu odpowiedzialnego za zespół Downa 
10. Wspomniana fundacja pozyskuje środki od francuskiego 
społeczeństwa, co dało łączną wartość 120,2 mln USD w latach 
2009-2018, czyniąc ją jedną z największych prywatnych fundacji 
we Francji. Aktywizm antygenderowy Fundacji Lejeune'a 
realizuje się w zaangażowaniu w spory sądowe, komunikację 
i kampanie publiczne we Francji i poza jej granicami [124]. 
Fundacja niedawno objęła przewodnictwo w administrowaniu 
Federacją Jeden z nas, po przekształceniu się w NGO  
w 2014 r. [125] Zarówno Fundacion Valores y Sociedad, jak  
i Fundacja Lejeune'a są współsponsorami dorocznych spotkań 

Mimo że wpływ amerykańskiej chrześcijańskiej prawicy  
i rosyjskich oligarchów w Europie jest znaczący, to jednak środki 
pochodzące od europejskich organizacji antygenderowych, 
takich jak fundacje i NGO, mają większy wkład w ruch 
antygenderowy. Zrozumienie europejskiego uczestnictwa 
w mobilizacjach antygenderowych obejmuje pokonanie 
kilku wyzwań. Po pierwsze, nie ma ogólnounijnego wymogu 
przejrzystości finansowej, który porównać by można ze 
Stanami Zjednoczonymi czy nawet Federacją Rosyjską. Skutkuje 
to fragmentacją istniejących danych na silosy narodowe  
i językowe. Z zestawienia dostępnych informacji wynika jednak, 
że głównymi europejskimi fundatorami są fundacje prywatne, 
NGO i inne struktury, takie jak partie polityczne. Te europejskie 
organizacje łącznie wygenerowały 437,7 mln USD na walkę 
antygenderową w latach 2009-2018.

3.1  EUROPEJSKIE FUNDACJE  
O PROFILU ANTYGENDER

W Europie istnieje kilka rodzimych fundacji konserwatywnych, 
które wspierają ekstremistów religijnych. W przeciwieństwie 
do fundacji amerykańskich finansujących ruch chrześcijańskiej 
prawicy, fundacje europejskie „wykonują brudną robotę 
Kościoła poprzez liczne działania, takie jak zbieranie 
podpisów online, organizowanie marszów, forów, wydarzeń 
w Parlamencie lub zakładanie mediów” [118]. Przyjrzenie się 
sponsorom inicjatyw antygenderowych, takim jak ECIs, PNfV 
i WCF, przybliży znaczącą próbkę europejskich fundatorów 
antygenderowych. Największe z nich to fundacje katolickie  
z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski. 

Organizatorzy ECI „Jeden z nas” zadeklarowali wsparcie 
finansowe pochodzące z trzech źródeł: włoskiej Fondazione 
Vita Nova oraz hiszpańskich Fundacion Valores y Sociedad 
i Fundacio Provida de Catalunya [119]. Fondazione Vita Nova 
określa siebie jako „dzieło włoskiego Ruchu na rzecz Życia” [120] 
założone w 1985 r. przez nieżyjącego już włoskiego polityka 
Carlo Casiniego. Były hiszpański polityk, Jaime Mayor Oreja, 
przewodniczy założonej przez siebie w 2011 r. Fundacion 
Valores y Sociedad. Fundacja ta pozyskuje fundusze „dzięki 
dobrym relacjom z różnymi fundacjami i firmami, z którymi 
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FUNDATORZY EKSTREMISTÓW 
DOMOWI

CAŁKOWITE EUROPEJSKIE FINANSOWANIE 
ANTYGENDEROWE

11  Obejmują one finansowanie Christen Demokraten für das Leben (patrz rozdział 5.2), aplikację Femm WYA oraz koalicje antyaborcyjne, takie jak 
Budesverband für Lebensrecht, Ärtze für das Leben, Jugend für das Leben i Pro-Life Europe, a także homofobiczne inicjatywy, takie jak Demo 
für Alle i FamilienAllianz (patrz rozdział 3.2). Zobacz https://ja-zum-leben.de/projekte-2/ .

12  Należą do nich: Hedwig von Beverfoerde, Friedrich Graf zu Eulenburg-Hertefeld, Ludwig Graf Yorck von Wartenburg, Bolko von Reinersdorff 
 i dr Tilman Rüsch (z rodziny Siemens). 

13  Należą do nich: finansowanie antyfeministycznej organizacji Frauen 2000Plus, TeenStar (program edukacji seksualnej oparty na katolicyzmie), 
Institut für Natürliche Empfängnisregelung (organizacja promująca metodę kalendarzyka), Verantwortung für die Familie e.V. (organizacja 
prorodzinna) oraz Zukunft-Europa e.V. (wydawnictwo antygenderowe). Zobacz https://www.stiftung-familienwerte.de/partner .

PNfV [126]. Fundacja Lejeune’a rozszerzyła od tego czasu 
swoją działalność z Francji na Argentynę, Hiszpanię i USA, zaś  
w styczniu 2021 r. Watykan przyspieszył proces beatyfikacyjny 
Jérôme’a Lejeune’a [127]. 

Jeśli chodzi o Niemcy, Stiftung Ja zum Leben (https://ja-zum-
leben.de/) – Fundacja Tak dla Życia – stała się jednym z głównych 
promotorów Federacji Jeden z Nas w tym kraju. Fundacja 
Ja zum Leben twierdzi, że „dzięki funduszom powierzonym 
pomagamy kobietom w ciąży w momentach zagrożenia, aby 
mogły powiedzieć TAK swojemu dziecku i patrzeć w przyszłość 
z poczuciem siły. Wspieramy poradnie dla kobiet w ciąży, 
które działają bez wsparcia rządu ze względu na odmowę 
udzielania porad dotyczących bezkarnych aborcji. Wspieramy 
dzieci niepełnosprawne oraz projekty z zakresu ochrony życia i 
pomocy rodzinie” [128]. Nieżyjąca już Johanna, hrabina Westfalii 
(zob. rozdział 5.2) założyła fundację w 1988 r. Dziś ta organizacja 
finansuje inicjatywy w Niemczech i Austrii, które godzą w prawa 
człowieka należne kobietom i prawa osób LGBTQI,,11  a także 
przekazuje środki na działalność ADF International i WYA.

Inną niemiecką fundacją jest European Family Foundation 
hrabiego Albrechta von Brandenstein-Zeppelina (http://
european-family-foundation.de/), czyli „wspólnota darczyńców 
na rzecz rodziny” [129], która finansuje działania promujące 
tradycyjne rozumienie rodziny, między innymi Demo für 
Alle (zobacz rozdział 3.2). Innym jej założycielem jest Hubert 
Liebherr, spadkobierca fortuny Liebherra szacowanej na  
7,8 mld EUR [130]. Trzecią niemiecką fundacją prywatną jest 
Stiftung für Familienwerte (https://www.stiftung-familienwerte.
de/) – Fundacja Wartości Rodzinnych – założona w 2008 r.  

w Trewirze. Ona także wsparła Demo für Alle. W skład jej 
zarządu wchodzi kilku arystokratów i elit gospodarczych,12   
w tym Hedwig von Beverfoerde, która była ponadto główną 
organizatorką Demo für Alle i finansuje szereg inicjatyw 
antygenderowych.13 

Wśród najbardziej wpływowych fundacji europejskich 
znajduje się także polska Fundacja Lux Veritatis (https://
luxveritatis.pl/) kierowana przez ks. Tadeusza Rydzyka, lidera 
katolickiego ruchu Redemptorystów. Założona w Warszawie  
w 1998 r., Lux Veritatis stała się realnym brokerem władzy  
w Polsce, a wszyscy aspirujący prawicowi politycy rywalizują  
o przestrzeń medialną na łączach jej stacji radiowej Radio 
Maryja i na wizji TV TRWAM – znanym pod wspólną nazwą 
„Imperium Rydzyka” [131]. Dziennikarze śledczy szacują,  
że w latach 2009–2018 dochody tego imperium wyniosły co 
najmniej 82,9 mln USD [132]. Podmioty Rydzyka sprzeciwiają 
się feminizmowi, prawom osób LGBTQI i imigracji, potępiają 
też „islamizację Europy”. Media podległe Rydzykowi 
sprzeciwiały się dołączeniu Polski do Unii Europejskiej  
w 2004 r., opowiadały się za przywróceniem kary śmierci, były 
platformą wykorzystywaną przez negacjonistów Holokaustu  
i promowały terapię konwersyjną dla osób homoseksualnych. 
„Imperium Rydzyka” wzbudza kontrowersje – dla przykładu, 
amerykańska Anti-Defamation League uważa Radio Maryja za 
„antysemickie” [133].

Inną polską fundacją jest Fundacja Rodziny Witaszków, która 
wsparła kampanie antyaborcyjne prowadzone przez polskie 
NGO za pomocą „oszukańczych, drastycznych plakatów przed 

 Jaime Mayor Oreja, hiszpański polityk, założyciel 
Fundacion Valores y Sociedad, prezes Federacji Jeden z Nas: 
"dlaczego mam potępiać frankizm, skoro wiele rodzin żyło 

 Ks. Tadeusz Rydzyk, przełożony Redemptorystów w 
Polsce, założyciel Fundacji Lux Veritatis, Radia Maryja  
i TV TRWAM.
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10  Twierdzenie Jérôme’a Lejeune’a o odkryciu genu dla trisomii 21 jest kwestionowane, ponieważ miał on odkryć ten gen we współpracy 
z pediatrą Marthe Gautier, która później została pominięta w przyszłych publikacjach naukowych. Odnośnie kontrowersji wokół 
odkrycia Lejeune’a, zobacz https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/
trisomie-une-aventure-scientifique-controversee-22-trisomie-une-aventure-scientifique-controversee

https://ja-zum-leben.de/projekte-2/
https://www.stiftung-familienwerte.de/partner
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/trisomie-une-aventure-scientifique-controversee-22-trisomie-une-aventure-scientifique-controversee
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/trisomie-une-aventure-scientifique-controversee-22-trisomie-une-aventure-scientifique-controversee
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14  Wiceprezes Fundacji Rodziny Witaszków Paweł Kwaśniak jest także byłym dyrektorem Centrum Życia i Rodziny przy TFP (patrz rozdziały 3.2 i 
6.2). Zobacz https://rejestr.io/krs/374263/fundacja-rodziny-witaszków

szpitalami i na ruchliwych ulicach w centrach miast”. Ta fundacja 
pomagała także religijnym i ekstremistycznym kandydatom 
politycznym [134] i jest w bliskich relacjach z organizacjami 
zrzeszonymi w TFP w Polsce.14  Niedawno powstała kolejna 
polska fundacja, Fundacja Nasze Dzieci  (https://fundacjakornice.
pl/), mająca na celu „wspieranie macierzyństwa i ochronę życia 
nienarodzonych od momentu poczęcia” [135]. Fundacja ta na 
początku 2021 r. opłaciła billboardowe kampanie przeciwko 
aborcji i rozwodom w całej Polsce [136].

Godną uwagi fundacją jest Novae Terrae włoskiego polityka 
Luca Volontè (patrz rozdział 2), której siedziba znajduje się  
w Mediolanie. Fundacja Novae Terrae wyznaje zasady prawa 
naturalnego i potępia określanie nowych praw orzekając, że: „te 
'nowe prawa człowieka' obejmują tak zwane 'prawo do aborcji', 
'godnej śmierci', 'prawo do małżeństwa' par jednopłciowych, 
wartość 'świeckości państwa' przechodzącą w nietolerancyjny 
'sekularyzm' względem tych, którzy publicznie wyrazili swoją 
wiarę” [137]. Specyfikę funkcjonowania Novae Terrae odnaleźć 
można w modelu pozyskiwania funduszy, który polega na 
sprzedawaniu wpływów politycznych osobom łamiącym prawa 
człowieka. Dwa raporty [138] ujawniają sposób, w jaki ta fundacja 
korzystała z rosyjsko-azerbejdżańskiej „pralni”, otrzymując  

2,39 mln EUR w zamian za podważanie doniesień Rady Europy 
na temat łamania praw człowieka w Azerbejdżanie [139]. 

Pralnia przestała jednak funkcjonować, gdy fakt jej istnienia 
trafił do włoskich mediów w 2016 r. Oblężony założyciel 
Luca Volontè potrzebował pomocy i napisał do Ignacio 
Arsuagi z CitizenGO (patrz Rozdział 3.2) z prośbą o wsparcie 

 Luca Volontè, były włoski polityk i założyciel Fondazione 
Novae Terrae, dożywotnio wykluczony z Rady Europy  
i skazany na cztery lata więzienia za korupcję.
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ANTYGENDEROWA PRALNIA FONDAZIONE NOVAE TERRAE (2012 – 2016)

2,3 mln EUR
2012-2016

Fondazione 
Novae Terrae

O
db

iorcy Novae Terrae

przekazał fundusze 
 do Luki Volontè 

 po zarzutach 
korupcyjnych

Brian Brown
USA

Instytut Dignitatis Humanae 
(Volontè był prezydentem)

CitizenGo
(Volontè w Zarządzie)

ECI Mama, 
 tata i dzieci 

(Voltè zorganizował 
spotkanie 

przygotowawcze)

Watykańscy 
sekretarze  

stanu CitizenGo

Kardynał 
Christoph 
Schönborn

Patricio Slim 
Meksyk

Iona Institute
(Irlandia)

Jako przewodniczący EPP, Luca Volontè przygotował 
 pozycje wspierające dla Azerbejdżanu w PACE

Działacze w Rosji i Azerbejdżanie wyrażają zgodę na 
zapewnienie 10 mln EUR; wypłacenie 2,39 mln EUR

PRZEGLĄD EUROPEJSKICH FUNDACJI ANTYGENDEROWYCH

Fundacje Siedziba Wkład finansowy 
 od 2009 do 2018 Aktywizm anty-genderowy

Fundacja Barankovics István 
(patrz rozdział 6.3) Węgry Nieujawnione Węgierskie narracje antygenderowe sponsorowane 

przez państwo 

Europejska Fundacja Rodzina Niemcy Nieujawnione Inicjatywy prorodzinne, w tym Demo für Alle 

Fundacja Jerome Lejeune Francja 120,2 mln USD Jeden z nas, PNfV, wszystkie kwestie antygenderowe

Fondazione Novae Terrae Włochy 2,6 mln USD Antygender, Mama, tata i dzieci, CitizenGO, 
 DHI, Iona Institute

Fondazione Vita Nova Włochy Nieujawnione Jeden z Nas, poradnictwo ciąży kryzysowej

Fundacio Provida Catalunya Katalonia 4 mln USD Jeden z nas, lobbing antyaborcyjny

Fundacja Franciso Franco 
(patrz rozdział 5.1) Hiszpania Nieujawnione Pomaga zbierać fundusze dla VOX

Fundacion Valores y 
Sociedad Hiszpania Nieujawnione Jeden z nas, PNfV

Fundacja Nasze Dzieci Polska Nieujawnione Plakaty antyaborcyjne i antyrozwodowe

Fundacja Lux Veritatis Polska 83 mln USD Ultrakonserwatywny, religijny aktywizm polityczny

Fundacja Rodziny Witaszków Polska Nieujawnione Antyaborcyjne NGO i polityczni kandydaci 
antygenderowi

Fundacja Din Suflet Mołdawia Nieujawnione WCF w Kiszyniowie 2018

Fundacja Rodziny Hintze 
(patrz rozdział 5.1)

Zjednoczone 
Królestwo 35,5 mln USD Wspiera Międzynarodowy Instytut Teologiczny

Stiftung Ja zum Leben Niemcy Nieujawnione Działania antyaborcyjne w Niemczech, ADF 
International, WYA, Jeden z Nas

Stiftung für Familienwerte Niemcy Nieujawnione Inicjatywy prorodzinne, w tym Demo für Alle

Turnauer Stiftung 
 (patrz rozdział 5.1) Austria Nieujawnione Przedstawiciel związany z Agenda Europe

X15 Luca Volontè ma na myśli Briana Browna z amerykańskiej Narodowej Organizacji Małżeństw (National Organization for Marriage), który 
jest także członkiem zarządu WCF i CitizenGO, Vincente Segu z Incluyendo Mexico, który ma powiązania finansowe z Patriciem Slimem, oraz 
Alexeya Komowa, który pracuje w Fundacji św. Bazylego Wielkiego Małofiejewa.

finansowe, dodając: „zdradzę, że wysłałem podobną prośbę  
o wsparcie finansowe do naszych przyjaciół Briana, 
Vincentego i Aleksieja" [140].15 

Przyjaciele Volontè okazali się lojalni i najwyraźniej nie 
odczuwali niepokoju związanego ze zbliżającymi się 
oskarżeniami o korupcję, które pojawiły się po ujawnieniu 
przez L'Espresso, że Arsuaga przekazał 20 tys. EUR, Antonio 
Brandi z włoskiej ProVita - 5,7 tys. EUR, kardynał Schönborn 
z Austrii przekierował 15 tys. EUR, Patricio Slim 66 tys. EUR, 
a Brian Brown i sekretarze watykańskiego państwa udzielili 
niejawnego wsparcia finansowego [141]. Po tym wydarzeniu 
Rada Europy wszczęła dochodzenie w sprawie Volontègo 
i „na podstawie przedstawionych dowodów stwierdzono, 
że istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że pan Volontè 
prowadził działalność o charakterze korupcyjnym”  
i że w związku z tym „zostanie pozbawiony dożywotnio 
prawa do wstępu do budynków Rady Europy i Zgromadzenia 
Parlamentarnego” [142]. Ostatecznie sądy włoskie w styczniu 
2021 r. skazały Volontè na cztery lata więzienia [143]. 

Kolejną europejską fundacją pod wpływem Rosji jest Fundatia 
Din Suflet („Z duszy”) byłej Pierwszej Damy Mołdawii, Galiny 
Dodon. Mołdawscy dziennikarze ujawnili w 2019 r. anonimową 
darowiznę z tej fundacji w wysokości 70 tys. EUR przekazaną 
w 2017 r. Igorowi Czajce, synowi prokuratora generalnego 
Federacji Rosyjskiej [144]. We wrześniu 2018 r. Fundatia Din Suflet 
pojawiła się na WCF w Kiszyniowie pod patronatem Prezydenta 
Mołdawii Igora Dodona jako głównego sponsora [145] 

Poniższa tabela zawiera obrazowy przegląd europejskich 
fundacji antygenderowych. Istnieją również inne fundacje 
europejskie gromadzące fundusze na działania antygenderowe, 
zostaną one omówione w innych rozdziałach. 

https://rejestr.io/krs/374263/fundacja-rodziny-witaszkow
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Anna Zaborska, Parlament Słowacji, Parlament 
Europejski, KDH, Forum Zivota, Europejski Instytut 
Bioetyki.

19  Obejmuje dochód Federacji Jeden z Nas jako NGO oraz siedmiu organizacji krajowych, których dane są dostępne: Alliance Vita (Francja), Forum 
Zivota (Słowacja), Schreeuw om Leven (Holandia), Foro Familia (Hiszpania), Red Madre (Hiszpania) i stowarzyszenie Ruchów Obrony Życia 
(Polska). Nie obejmuje tych federacji Jeden z nas, które są fundacjami lub organizacjami powiązanymi z USA, np. Fundacja Lejeune'a i ECLJ.

20  Takie jak Familles de France (http://www.familles-de-france.org/) i Les Associations familiales catholiques (AFC) (https://www.afc-france.org/).

3.2  SIECI EUROPEJSKICH  
 NGO O PROFILU ANTYGENDER

Kilka europejskich antygenderowych NGO przyjmuje rolę 
fundatorów dzięki swojemu zaangażowaniu przekraczającemu 
granice państw i sponsorowaniu inicjatyw antygenderowych. 
Wyróżnić można pięć modeli, w ramach których działacze 
społeczeństwa obywatelskiego organizują się ponadnarodowo 
w celu uzyskania dostępu do funduszy lub maksymalizacji 
potencjału związanego z gromadzeniem finansów: obejmuje 
to aktywizm antyaborcyjny; kampanie przeciwko LGBTQI; 
chrześcijańskie sieci polityczne; ultrakonserwatywne mobilizacje 
w mediach społecznościowych; oraz pseudokatolickie, skrajnie 
prawicowe franczyzy. Każdy z tych modeli rozprzestrzenił się 
na kraje europejskie i osiągnął różne poziomy finansowania 
i sukcesu politycznego. Istnieją także inne podmioty 
niepaństwowe zaangażowane w aktywizm antygenderowy, 
które zostały omówione w różnych rozdziałach. Są to Komisja 
Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) (zobacz 
rozdział 7), Transatlantycka Rada Chrześcijańska (zobacz 
rozdział 5 i 7) oraz partie faszystowskie operujące na poziomie 
UE (zobacz rozdział 6). 

AKTYWIZM ANTYABORCYJNY:  
FEDERACJA JEDEN Z NAS

Do najwcześniej założonych organizacji antygenderowych 
należały organizacje antyaborcyjne, które rozwijały się według 
podobnego schematu w kilku krajach, tj. we Francji, Włoszech  
i na Słowacji. Polega on na tym, że politycy katoliccy jedną ręką 
tworzą chrześcijańskie partie polityczne, a drugiej używają 
do założenia NGO zajmujących się zwalczaniem aborcji. 
Wspomniani politycy to Christine Boutin [146] we Francji, 
ś.p. Carlo Casini we Włoszech i Anna Zaborska na Słowacji. 
Każdy z nich miał osobiste powiązania ze Stolicą Apostolską/

Watykanem16 i każdy z nich odgrywał kluczową rolę w swoich 
partiach chrześcijańskich: Boutin założył Parti Chrétien 
democrat (PCD); Casini był prominentnym członkiem Unione dei 
Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC); 17 Zaborska 
zajmowała kierownicze stanowiska w Kresťanskodemokratické 
hnutie (KDH). 18 Każde z tych ugrupowań było z kolei powiązane  
z Europejską Partią Ludową. Wspomniani politycy odgrywali 
role przywódcze w antyaborcyjnych NGO: Boutin założył 
Alliance Vita (www.alliancevita.org), największe francuskie 
antyaborcyjne NGO; Casini założył Movimento per la Vita  
(www.mpv.org); Zaborska kierowała Forum Zivota  
(www.forumzivota.sk). Każde z tych antyaborcyjnych 
NGO angażowało się następnie w lobbing antyaborcyjny 
oraz prowadzenie centrów ciąży kryzysowej lub infolinii 
antyaborcyjnych (zobacz rozdział 6).

Choć Anna Zaborska pozostaje aktywna w słowackim 
parlamencie i przedstawiła w 2020 r. projekt ustawy  
o ograniczeniu aborcji [147], partie polityczne (PDC, UDC i KDH) 
zanikły w ostatnich latach, a osoby wcześniej zaangażowane 
w ich działalność przeszły do Europejskiego Chrześcijańskiego 
Ruchu Politycznego (ECPM) [148]. W ten sposób krajowe 
antyaborcyjne NGO pod przywództwem Movimento per la 
Vita przeniosły ciężar działań na grunt europejski i połączyły 
siły tworząc w 2014 r. Federację Jeden z nas, która stała się 
„najbardziej reprezentatywnym i globalnym ruchem pro-
life” [149] na fundamentach nieudanej ECI o tej samej nazwie 
(patrz Studium przypadku 1). Siła Federacji Jeden z Nas 
tkwi w jej 40 członkach, wśród których znajdują się główne 

Źr
ód

ło
: W

ik
ip

ed
ia

 / 
©

 F
ot

o-
AG

 G
im

na
zj

um
 M

el
le

16  Boutin był doradcą Papieskiej Akademii ds. Rodziny; Casini był członkiem Papieskiej Akademii ds. Życia; ojciec Zaborskiej jest byłym 
ambasadorem przy Watykanie.

17  Inni włoscy politycy związani z UDC również odegrali ważną rolę w mobilizacji antygenderowej, między innymi Luca Volontè (patrz rozdziały 
2 i 3.1) oraz Rocco Buttiglione, który został odrzucony jako Komisarz UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w 2004 r. ze względu na 
poglądy religijne uznane za niezgodne z obowiązkami komisarza w zakresie przestrzegania praw człowieka, a następnie został honorowym 
przewodniczącym powiązanego z Bannonem Instytutu Dignitatis Humanae.

18  Inni słowaccy politycy związanych z KDH, którzy odegrali role antygenderowe, to Jan Figel, który jako specjalny wysłannik ds. promowania 
wolności religijnej i przekonań poza Unią Europejską był przedmiotem krytyki ze strony eurodeputowanych za powiązania z religijnymi 
grupami ekstremistycznymi, i były eurodeputowany Miroslav Mikolášik, zaangażowany w działalność organizacji antyaborcyjnych na Słowacji.

EUROPEJSKA FEDERACJA JEDEN Z NAS 
 CZŁONKOWIE KRAJOWI

krajowe organizacje antyaborcyjne oraz jedni z największych  
i najbogatszych międzynarodowych działaczy antygenderowych 
[150]. Łączna waga finansowa Federacji Jeden z nas, w tym 
jej krajowych członków o statusie NGO, osiągnęła w latach  
2009-2018 kwotę 31,5 mln USD..19 

Autor manifestu Agenda Europe „Przywrócenie naturalnego 
porządku” wnioskuje, że „jako pokłosie ECI o nazwie JEDEN Z 
NAS” pojawia się impuls do utworzenia europejskiej federacji 
zrzeszającej organizacje pro-life. Jest to nowa i bardzo 
pozytywna zmiana. Mogłyby powstać podobne federacje 
zajmujące się wyłącznie innymi kwestiami przedstawionymi 
w tym dokumencie, takimi jak małżeństwo i rodzina, wolność 
religijna itp.” [151] Przełożyłoby się to następnie na podobne 
starania zmierzające do ograniczenia praw osób LGBTQI. 

KAMPANIE ANTY-LGBTQI:  
OD LMPT DO MAMY, TATY I DZIECI

Nowoczesny europejski ruch kampanii anty-LGBTQI pojawił 
się we Francji w 2012 r. jako reakcja na rządowe plany 
wprowadzenia równych praw do małżeństwa dla par tej samej 
płci. Taki zmasowany ruch połączył się w La Manif Pour Tous 
(„Demonstracja dla wszystkich”) – LMPT – i zaczął organizować 
wiece, marsze i inne formy protestów w 2013 r. Chociaż LMPT 
nie udało się powstrzymać równości małżeństw, zdołało się 
umiędzynarodowić na trzy sposoby: po pierwsze, w kilku krajach 
pojawiły się lokalne wariacje, takie jak Niemcy z Demo für Alle; 
Familien Allianz w Austrii; U ime Obitelji („W imieniu rodziców”) 
w Chorwacji; Aito avioliitto („Autentyczne małżeństwo”)  
w Finlandii; La Manif Pour Tous-Italia we Włoszech; Alianca za 
Rodinu („Sojusz na rzecz rodziny”) na Słowacji; oraz Coalitie 
pentru Familie („Koalicja na rzecz Rodziny”) w Rumunii [152]. 
Po drugie, działacze w Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Rumunii 
w latach 2013-2018 stymulowali inicjatywy publiczne, dążąc 
do ograniczenia praw osób LGBTQI, co w wielu przypadkach 
doprowadziło do referendów nakładających konstytucyjne 

ograniczenia definicji małżeństwa. Po trzecie, w oparciu 
o sukces zainspirowanych przez Francję homofobicznych 
demonstracji i inicjatyw obywatelskich w Europie Środkowej, 
podgrupa aktywistów anty-LGBTQI połączyła siły i pod 
przewodnictwem Edit Frivaldsky z Hungarian Dignity Centre 
uruchomili Europejską Inicjatywę Obywatelską, którą nazwano 
„Mama, tata i dzieci" [153] (patrz także rozdział 6.3). 

Homofobiczna fala wytworzona przez LMPT stała się okazją 
do zbierania funduszy we Francji i w całej Europie. W ciągu 
zaledwie roku swojego istnienia, LMPT zarejestrowała się jako 
NGO z siedzibą w Paryżu i zadeklarowała we Francji przychody 
na 2013 r. w wysokości 5,6 mln USD. Mediapart [154] wyjaśnia 
sposób, w jaki środki te przekazane zostały przez partnerów 
instytucjonalnych, takich jak Fundacja Lejeune'a i Alliance 
Vita czy innych katolickich NGO.20 Innymi ofiarodawcami były 
zamożne osoby, takie jak Claude Bébear i Henri de Castries 
z grupy ubezpieczeniowej AXA (zobacz rozdział 5). Ponadto 
dokument Paula Moreiry „Arte” z 2018 roku zawiera wywiad, 
w którym „Konstantin Małofiejew opowiada, że finansowo 
wspierał pewne ruchy, takie jak La Manif pour Tous" [155]. LMPT 
kultywowało relacje z Rosją, w tym z Aleksiejem Komowem 
(zobacz rozdział 2) [156], i wysyłało do Moskwy delegację  
z Alliance Vita i ECLJ celem spotkania z rosyjskim Kościołem 
prawosławnym [157]. 

Sięgając poza francuską granicę, Demo für Alle wymienia 
Europejską Fundację Rodziny jako partnera [158], zaś Alianca za 
Rodinu przygotowała propozycję projektu o wartości 330 340 
EUR, który zakładał mobilizację do przeprowadzenia referendum 
w 2015 r. w sprawie zakazu małżeństw jednopłciowych. 
Choć nie wiadomo, czy ta zbiórka zakończyła się sukcesem, 
słowackie media oszacowały wydatki Alianca za Rodinu  

LA MANIF POUR TOUS/ 
 MAMA, TATA I DZIECI W CAŁEJ EUROPIE

Ignacio Arsuaga, Ludovine de la Rochere, Luca Volontè, 
Marsz dla małżeństwa, Waszyngton DC, 2014.
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19  Obejmuje dochód Federacji Jeden z Nas jako NGO oraz siedmiu organizacji krajowych, których dane są dostępne: Alliance Vita (Francja), Forum 
Zivota (Słowacja), Schreeuw om Leven (Holandia), Foro Familia (Hiszpania), Red Madre (Hiszpania) i stowarzyszenie Ruchów Obrony Życia 
(Polska). Nie obejmuje tych federacji Jeden z nas, które są fundacjami lub organizacjami powiązanymi z USA, np. Fundacja Lejeune'a i ECLJ.

20  Takie jak Familles de France (http://www.familles-de-france.org/) i Les Associations familiales catholiques (AFC) (https://www.afc-france.org/).

http://www.familles-de-france.org/
https://www.afc-france.org/
http://www.familles-de-france.org/
https://www.afc-france.org/
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na reklamę referendum na kwotę 110 tys. EUR[159]. Jeśli chodzi  
o Chorwację, nowopowstała U ime Obitelji wygenerowała 
ponad 800 tys. USD[160] i na stałe zagościła na chorwackiej scenie 
ekstremistów religijnych od czasu referendum dotyczącego 
małżeństw w 2013 r. Kulminacją mobilizacji anty-LGBTQI było 
uruchomienie pod koniec 2015 r. nowej ECI pod nazwą "Mama, 
tata i dzieci" [161], która miała na celu ograniczenie używania 
słowa „małżeństwo” w prawie unijnym w odniesieniu wyłącznie 
do par heteroseksualnych. Fondazione Novae Terrae (zobacz 
rozdział 3.1), która jest finansowana ze środków rosyjsko-
azerbejdżańskich, ufundowała pierwsze spotkania związane z 
tą ECI, przeznaczając na to ponad 120 tys. EUR [162]. Organizacje, 
które przyłączyły się do „Mama, tata i dzieci" i prowadziły 
kampanie w ramach poszczególnych krajowych inicjatyw 
homofobicznych, łącznie wygenerowały ponad 23 miliony USD 
na te cele. 21 Jednak pomimo sukcesu w zbieraniu funduszy, 
ruch anty-LGBTQI nie zrealizował swoich zamierzeń w innych 
krajach poza Chorwacją, a ECI „Mama, tata i dzieci" nie zebrała 
wymaganej liczby podpisów. 

CHRZEŚCIJAŃSKI BANKOMAT POLITYCZNY 
FINANSOWANY PRZEZ UE:  
EUROPEJSKI CHRZEŚCIJAŃSKI RUCH POLITYCZNY

Choć Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM) określa 
siebie jako ”jedyną europejską partię polityczną, która analizuje 
i rozważa chrześcijańsko-demokratyczną politykę w Europie  
z wyraźnie chrześcijańsko-społecznego punktu widzenia" [163], 
jest to hybrydowy twór łączący chrześcijańskich działaczy 
politycznych i religijnych ekstremistów. Mając siedzibę  
w Amersfoort w Holandii, ECPM jest dziełem dwóch niewielkich 
holenderskich protestanckich partii politycznych. Wraz ze 
swoją fundacją, była finansowana z rocznej dotacji Parlamentu 
Europejskiego kwotą w wysokości 8,2 mln USD w latach  
2010-2018 [164]    (zobacz   rozdział  6). ECPM ledwo spełnia 
minimalne kryteria kwalifikacji dla europejskich partii politycznych  
i nie zachowuje się jak inne partie (tj. wspólne prowadzenie 
kampanii, tworzenie grupy politycznej), gdyż wykorzystuje swoje 

fundusze unijne do promowania antygenderowych nastrojów  
w instytucjach UE poprzez współpracę z religijnymi 
ekstremistami. 

Dla przykładu, ECPM było gospodarzem wydarzeń 
sprzeciwiających się aborcji22 i altruizmowi macierzyństwa 
zastępczego [165] oraz popierających „terapię reintegracyjną”23 
(unowocześniona nazwa terapii konwersyjnej osób 
homoseksualnych). Mówiąc konkretnie, prezydent ECPM 
był gospodarzem wydarzenia w Bratysławie w maju  
2019 r. dotyczącego pociągu między osobami tej samej płci, 
podczas którego „[r]eintegracyjna terapia była wykładana 
poza siedzibą założycieli w USA po raz pierwszy w historii". .24  

ECPM wykorzystuje swoją dotację z Unii, tworząc wejście dla 
działaczy antygenderowych i umożliwiając im kształtowanie 
polityki UE poprzez ponowne publikowanie ich prac, takich jak 
Prawo i zapobieganie aborcji w Europie napisane przez ECLJ 
[166] czy Raport dot. polityki rodzinnej ECPM napisany przez 

CZŁONKOWIE PARTII ZRZESZONYCH W ECPM  
W EUROPIE W 2021

Sesja ECPM na 
temat „Terapii 
reintegracyjnej”, 
Bratysława, maj 
2019 r.

Leo van Doesburg, dyrektor ds. europejskich przy 
Europejskim Chrześcijańskim Ruchu Politycznym 
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21  Kwota 23 milionów USD pochodzi z dochodów członków ECI Mama, tata i dzieci, dla których dostępne są dane finansowe, czyli: LMPT (Francja), 
U Ime Obiteli (Chorwacja), Coalitie pentru Familie (Rumunia) i CARE (Christian, Action, Research, Education) (Wielka Brytania).

22  Zapobieganie aborcji w Europie; ramy prawne i polityki społeczne, wydarzenie zorganizowane przez ECLJ i COMECE i reklamowane na SALLUX 
22 czerwca 2017 r., https://sallux.eu/events/Preventing-Abortion-EU.html; oraz Narodowy Marsz dla Życia w Polsce, 24 marca 2019 r., https://
ecpm.info/events/national-march-for-life.html.

23  Informacje na temat dopuszczenia „terapii reintegracyjnej” jako formy terapii konwersji osób homoseksualnych można znaleźć na stronie 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/CSOsKZ/REPORT_-_Conversion_Therapy_in_Canada_Nov_2019.pdf .

24  Wydarzenie ECPM dotyczące przyciągania między osobami tej samej płci w Bratysławie, 29 kwietnia 2019 r., https://ecpm.info/events/same-sex-
attraction.html (usunięte w lutym 2021 r.).

Europejską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) 
[167]. ECPM sponsoruje kilka spotkań ekstremistów religijnych, 
w tym szczyty Agenda Europe, European Advocacy Academy 
[168] i PNfV [169]. Uogólniając, funkcjonuje jako ekstremistyczny 
bankomat finansowany przez UE, wspierający 17 wydarzeń 
antygenderowych i publikując od 2017 r. aż 9 publikacji  
i oświadczeń antygenderowych [170]. 

MOBILIZACJA W ULTRAKONSERWATYWNYCH 
MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:  
HAZTE OIR I CITIZENGO

Ignacio Arsuaga założył Hazte Oir („Daj się usłyszeć”)  
w 2001 r. w Madrycie. Od tamtego momentu organizacja 
ta działa w Internecie jako strażnik wydarzeń społecznych 
i politycznych w Hiszpanii. Hatze Oir stało się jedną  
z najważniejszych organizacji na skrajnie prawicowym spektrum 
politycznym, zaś na arenie międzynarodowej zajęło pozycję 
„ultrakonserwatywnego lobby, które zyskało rozgłos dzięki 
autobusowi z hasłami sprzeciwiającymi się transseksualizmowi 
wśród dzieci” [171], który krążył najpierw w Hiszpanii, a później 
w różnych miastach na całym świecie. Hazte Oir jest dumne  
z tego, że nie polega na finansowaniu publicznym, gdyż apeluje 
bezpośrednio do społeczeństwa o indywidualne darowizny 
i wsparcie finansowe od swoich partnerów. Konserwatywna 
Partia Ludowa przyznała jej w 2013 r. „status użyteczności 
publicznej” (co daje korzyści fiskalne jej darczyńcom, 
zwiększając tym samym jej atrakcyjność w kwestii zbierania 
datków), który socjalistyczny rząd cofnął w 2019 r. po głosach 
protestu związanych z transfobicznym autobusem [172]. Hazte 
Oir ma bliskie relacje ze skrajnie prawicową partią polityczną 
VOX (patrz rozdział 4). 

Hazte Oir działa pod własną nazwą, ale też stworzyło wiele 
oddziałów pod innymi markami, aby móc koncentrować uwagę 
na konkretnych obszarach. Na przykład Derecho a Vivir (https://
derechoavivir.org/) skupia się na walce z aborcją, a Mas Libres 
(https://maslibres.org/) na wolności religijnej. Na szczególną 
uwagę zasługują dwa odgałęzienia Hazte Oir: jedno z nich  
to Actuall (https://www.actuall.com/), skrajnie prawicowy portal 
informacyjny służący jako pomost dla religijnych ekstremistów  
i prawicowych mediów, oraz jego globalna platforma mobilizacji 

społecznej, czyli CitizenGO (www.citizengo.org). Wzorowane na 
Avaaz, CitizenGO działa jako ultrakonserwatywna platforma 
mobilizacji społecznej, ciesząc się „społecznością aktywnych 
obywateli, którzy współpracują i wykorzystując petycje online 
oraz alerty akcji jako zasoby służące do obrony i promowania 
życia, rodziny i wolności” [173] (patrz Studium przypadku 2). 
Hazte Oir i CitizenGO od 2009 r. łącznie osiągnęły przychody  
w wysokości 32,8 mln USD, co czyni je czwartym co do wielkości 
podmiotem finansującym walkę antygenderową w Europie. 
Sukces fundraisingowy CitizenGO pozwolił na otwarcie biur 
w 15 krajach [174], w tym na terenie Afryki, Ameryki Łacińskiej 
i Oceanii, każdy z oddanymi pracownikami realizującymi 
ekstremistyczny program tej organizacji. Na przykład 
CitizenGO Kenja prowadziła w 2018 r. kampanie negatywnej 
propagandy, które doprowadziły do tymczasowego zamknięcia 
klinik planowania rodziny w kilku krajach afrykańskich [175],  
a w Europie współsponsorowała szczyty Agenda Europe, WCF 
i PNfV.

PSEUDOKATOLICKA, SKRAJNIE PRAWICOWA 
MOBILIZACJA: TFP

TFP [176] jako sieć zgromadziła co najmniej 113,4 mln USD  
w latach 2009–2018, co czyni ją jednym z największych 
podmiotów antygenderowych w Europie. Organizacje 
zrzeszone z TFP, takie jak Ordo Iuris w Polsce, stoją za niektórymi  
z najbardziej reakcyjnych i głośnych inicjatyw antygenderowych 
w ostatnim czasie, w tym za projektem ustawy zakazującej aborcji  

Ignacio Arsuaga, założyciel Hazte Oir i CitizenGO.

©
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ZASIĘG JĘZYKOWY CITIZENGO  W EUROPIE W 2021 ORGANIZACJE ZRZESZONE W TFP W EUROPIE W 2021

https://sallux.eu/events/Preventing-Abortion-EU.html
https://ecpm.info/events/national-march-for-life.html
https://ecpm.info/events/national-march-for-life.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/CSOsKZ/REPORT_-_Conversion_Therapy_in_Canada_Nov_2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI/CSOsKZ/REPORT_-_Conversion_Therapy_in_Canada_Nov_2019.pdf
https://ecpm.info/events/same-sex-attraction.html
https://ecpm.info/events/same-sex-attraction.html
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PRZEGLĄD EUROPEJSKICH FUNDATORÓW POD POSTACIĄ ANTYGENDEROWYCH NGO

NGO Siedziba Wkład finansowy 
 od 2009 do 2018 Aktywizm anty-genderowy

Federacja Jeden z nas i jej członkowie 
(katolicka działalność antyaborcyjna) Belgia 31,5 mln USD Antyaborcja w UE i 

 poziom krajowy

Mama, tata i dzieci oraz członkowie 
 (kampanie anty-LGBTQI) Francja 23 mln USD Kampanie anty-LGBTQI 

 w całej UE 

ECPM (Chrześcijański aktywizm 
polityczny) Holandia 8,2 mln USD

Działania antyaborcyjne, an-
ty-LGBT, przeciwko przemocy 
wobec kobiet, Agenda Europe, 
PNfV

Hazte Oir i CitizenGO (ultra-konser-
watywna mobilizacja w mediach 
społecznościowych)

Hiszpania 32,8 mln USD Agenda Europe, PNfV, 
 Jeden z nas

TFP (pseudokatolicka, 
 skrajnie prawicowa mobilizacja) Francja i Polska 113,4 mln USD Skrajnie prawicowy aktywizm 

katolicki, Agenda Europe

Postaci WCF PNfV Agenda  
Europe

Int’l / EU 
Advocacy

Jeden 
 z nas

Mama, tata 
i dzieci / 

LMPT
Postacie anty-genderowe w USA

ADF International

ECLJ

Ruch Federalistyczny

Instytut Actona 

Światowy Sojusz Młodzieży

Rosyjscy działacze antygenderowi

Fundacja Istok

Fundacja St Andrew the First-Called

Fundacja Charytatywna św. Bazylego Wielkiego.

Europejskie postaci antygenderowe

ECPM

Europejska Fundacja Rodzina

Fundacja Jerome’a Lejeune’a

Fondazione Novae Terrae

Fondazione Vita Nova

Fundacio Provida Catalunya

Fundacion Valores y Sociedad

Fundatia “Din Suflet’

Hazte Oir/CitizenGO

La Manif Pour Tous 

Federacja Jeden z Nas

Stiftung Ja zum Leben

Stiftung für Familienwerte

Tradycja, Rodzina i Własność 

FUNDATORZY I DZIAŁACZE ZAANGAŻOWANI W WYBRANE 
 PONADNARODOWE DZIAŁANIA/WYDARZENIA ANTYGENDEROWE

z 2016 r. [177], ustawą „Stop pedofilii", która uznaje edukację 
seksualną za przestępstwo [178] oraz „Strefami wolnymi od 
LGBT” [179], które zostały potępione przez Parlament Europejski 
[180], gdy prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski zapewniał,  
że: „karanie kobiet za aborcję jest globalnym standardem” [181].

Osiedlając się początkowo w zamku we Francji, starsi 
członkowie TFP z Francji, Niemiec, Włoch i Austrii przegrupowali 
się i jako Fédération Pro-Europa Christiana rozwinęli system 
masowej korespondencji w latach 70-tych, który pozwolił 
im na wygodne życie i inwestowanie w nieruchomości (patrz 
rozdział 4). Jak donosi Fundacja Reporterów, działające 
w Polsce młodsze pokolenie odłączyło się od francuskich 
przodków [182], a teraz przejmuje przywództwo we franczyzie 
TFP. Polskie TFP znacznie rozszerzyło swoją działalność 
związaną z gromadzeniem funduszy i „poprzez polski Kraków  
 stworzyło sieć organizacji w Europie Środkowej, zasilaną setkami 
tysięcy euro indywidualnych darowizn. Po uruchomieniu 
ultrakonserwatywnych podmiotów na Litwie, Estonii, Słowacji, 
Chorwacji i na Węgrzech, polska grupa wdrożyła w tych 
krajach swój model fundraisingu" [183]. Ci sami dziennikarze 
śledczy odkryli ponadto liczne globalne przelewy z polskich 
organizacji zrzeszonych w TFP na rzecz wsparcia organizacji 
stowarzyszonych w Australii, Kanadzie i RPA, a także do centrali 
TFP w Brazylii [184]. 

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Ekstremiści religijni z tych trzech regionów spotykają się 
regularnie na różnych forach, gdzie wspólnie opracowują 
strategie, koordynują działania i tworzą sieci kontaktów. Fora 
te to chociażby tajne szczyty Agenda Europe, odbywające się 
co roku od 2013 r., szczyty transatlantyckie i inne wydarzenia 
PNfV organizowane od 2014 r., a także globalne i regionalne 
zgromadzenia WCF przygotowywane od lat 90. XX w. Spotkania 
w ramach Agenda Europe pozwoliły ekstremistom religijnym 
na koordynację uruchomienia dwóch ECI i innych działań 
[185], zaś wydarzenia PNfV gromadzą liderów politycznych 
z Europy i obu Ameryk oraz przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego na rozmowy o wspólnych priorytetach. WCF 

Posłanka austriackiego 
parlamentu, Gudrun Veronika 
Kugler, przemawia na szczycie 
Agenda Europe w Warszawie.
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jest największym tego typu zgromadzeniem, łączy uczestników 
z całego świata, w większości wywodzących się z amerykańskiej 
prawicy chrześcijańskiej, europejskich grup ekstremistów 
religijnych i politycznych oraz rosyjskich działaczy. Fora te 
stają się platformami, na których ekstremiści religijni tworzą 
różne konfiguracje, umożliwiające im realizację wspólnych 
antygenderowych celów.

EUROPEJSKIE  
POSTACI ANTYGENDEROWE
•  Finansowanie z UE przeznaczane na rzecz mobilizacji 

antygenderowej wzrosło znacząco z 17,5 mln USD do 
63,8 mln USD rocznie, co daje sumę z lat 2009-2018 
sięgającą 437,7 mln USD. 

• Europejskie fundusze antygenderowe pochodzą 
od prywatnych fundacji, podmiotów społeczeństwa 
obywatelskiego, partii politycznych i podmiotów 
religijnych. W ciągu ostatniej dekady liczba działaczy 
wzrosła w wyniku pojawienia się nowych podmiotów: 
CitizenGO, ECPM, Federacji Jeden z nas oraz 
aktywizmu homofobicznego, m.in. poprzez LMPT  
i ECI Mama, Tata i Dzieci. 

• Europejscy działacze antygenderowi wprowadzili 
innowacje podczas gromadzenia funduszy: 
astroturfing, wykorzystywanie funduszy publicznych 
i transnarodowych sieci współpracy to metody ich 
aktywizmu antyaborcyjnego i antyLGBTQI od 2013 r.

• Pod względem metodologicznym dane dotyczące 
podmiotów europejskich są wysoce niespójne,  
a znaczne braki danych prowadzą do niedoszacowań. 
Luki informacyjne wynikają z braku wymogu  
przejrzystości finansowej na poziomie państw 
członkowskich i UE, zbliżonych do istniejących 
przepisów amerykańskich lub rosyjskich. Dane 
finansowe są dostępne jedynie dla 36 europejskich 
podmiotów antygenderowych.

Agenda Europe jest współsponsorowana przez: Instytut 
Actona, ADF International, CitizenGO, ECPM i Ordo Iuris przy 
wsparciu Międzynarodowego Instytutu Teologicznego  
w Wiedniu
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118   Álvaro Merino, Gisella Rojas and Josefina Martí, La segunda vida de Mayor Oreja: llevar a Europa y América Latina el ultracatolicismo español, 
El Diario, 2 października 2019, https://www.eldiario.es/internacional/aventura-europea-ultracatolicismo-espanol_1_1346509.html.

119   Zobacz http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000005; Fondazione Vita Nova (http://www.fondazionevitanova.it/); 
Fundacion Valores y Sociedad (https://www.valoresysociedad.org/) oraz Fundacio Provida de Catalunya (https://www.fundacioprovida.org/).

120   Fondazione Vita Nova, Chi siamo, http://www.fondazionevitanova.it/chi-siamo/vita-nova/.
121   Álvaro Merino, Gisella Rojas and Josefina Martí, La segunda vida de Mayor Oreja, 2019. 
122   Carlos E. Cué i Anabel Díez, Mayor Oreja se niega a condenar el franquismo y Acebes evita desautorizarle, El Pais, 16 października 2007, ht-

tps://elpais.com/diario/2007/10/16/espana/1192485613_850215.html.
123   Zobacz https://www.fondationlejeune.org/la-fondation/jerome-lejeune/ 
124   Zobacz https://www.fondationlejeune.org/defense-vie-humaine/.
125   Zobaczhttp://www.undenous.fr/mentionslegales, gdzie Fundacja Lejeune jest wymieniona jako właściciel strony internetowej federacji Jeden z 
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126   Zobacz programy PNfV na spotkania w 2018 i 2014 na https://politicalnetworkforvalues.org/en/what-we-do/transatlantic-summit/.
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W drugiej części tego raportu 
przeanalizowano główne 
kanały, za pośrednictwem 
których ekstremiści religijni 
pozyskują środki finansowe, 
oraz sposób przekazywania 
tych środków. Istnieją cztery 
takie kanały: astroturfing, 
pozyskiwanie elit społecznych  
i ekonomicznych, finansowanie 
przez państwo oraz powiązania 
poprzez sieci religijne.
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POZYSKIWANIA FUNDUSZY 
ANTYGENDEROWYCH
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EUROPEJSKIE KANAŁY POZYSKIWANIA FUNDUSZY ANTYGENDEROWYCH

RZĄDOWE WSPARCIE
GONGO

SIECI 
 KATOLICKIE

SIECI 
PROTESTANCKIE

PRAWOSŁAWIE 
SIECI

JEDEN PROCENT

ASTROTURFING

RZĄDOWA  
KOMORA ECHA

ODDOLNE 
ZBIERANIE 
FUNDUSZY

MILITARYZACJA  
„AKTYWNEGO 
OBYWATELA”

WYPRACOWANE 
OBURZENIE

SIECI DUCHOWNYCH I 
ARYSTOKRATÓW

INDOKTRYNACJA 
MŁODZIEŻY

AKTYWIZM 
POLITYCZNY MIĘKKA DYPLOMACJA

KONSERWATYWNY 
EKUMENIZM
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Wiele organizacji antygenderowych zawdzięcza swoje środki 
wsparciu oddolnemu, które w swojej opinii posiadają. Takie 
stwierdzenie służy legitymizacji działań poprzez wskazywanie 
na poparcie społeczne, ale równocześnie jest przykrywką dla 
większych darowizn od bogatych darczyńców wspominanych 
wcześniej. Mimo wszystko indywidualne datki od 
społeczeństwa stanowią część dochodów niektórych organizacji 
antygenderowych, zaś kilka z nich poświęca szczególnie wiele 
wysiłku na gromadzenie funduszy w ten właśnie sposób, 
opracowując narzędzia i techniki skierowane do szerszej 
publiczności i organizując warsztaty na temat fundraisingu 
oddolnego. Tak więc oddolne pozyskiwanie finansów stanowi 
ważną część krajobrazu finansowania antygenderowego, jak 
choćby w przypadku Fundacji Lejeune'a. 25 Dwa oddolne modele 
fundraisingu szczególnie wyróżniają się w Europie: pierwszy  
z nich polega na wysyłaniu petycji i masowych mailingach, 
a drugi na organizowaniu grup „aktywnych obywateli". 
Obie metody opracowały26 modele astroturfingu łączące 
pozyskiwanie funduszy z ekstremistyczną mobilizacją. 

4.1  WYPRACOWANE OBURZENIE I KATOLIC-
KI KICZ PRZY BUDOWIE IMPERIUM

TFP rozwinęło wyrafinowany mechanizm zbierania funduszy, po 
raz pierwszy opisany przez francuską misję międzyresortową 
ds. monitorowania i przeciwdziałania tendencjom kultowym 
(MIVILUDES) we Francji w 2006 r. [186] W 2020 r. Fundacja 
Reporterów [187] szczegółowo opisała sposób, w jaki TFP 
rozwinęło tę maszynę do zbierania funduszy w Polsce  
i Europie Wschodniej. Taki model fundraisingowy zapewnia TFP 
autonomię finansową i możliwość reinwestowania w rozwój 
franczyzy. 

System opracowany przez TFP opiera się na tworzeniu 
rozbudowanych baz danych potencjalnych darczyńców 
i dystrybucji gadżetów o tematyce katolickiej na drodze 
masowych mailingów. Aby wygenerować takie bazy danych, 
członkowie TFP opracowują petycje dotyczące różnych kwestii 
społecznych, wielokrotnie upolityczniając je celem wywołania 
społecznego oburzenia. Członkowie TFP są jak kameleon 

- współistnieją w tym samym kraju, ale noszą różne nazwy, 
koncentrują się na innych zagadnieniach i promują odmienne 
marki, sprawiając wrażenie odrębnych, niepowiązanych ze 
sobą organizacji. Te organizacje TFP mają jednak to samo 
kierownictwo [188]. W ten sposób oddziały TFP mogą prowadzić 
równocześnie kilka kampanii - np. jedną dotyczącą aborcji, 
drugą pornografii, a trzecią tradycyjnych rytuałów katolickich. 
Osoby podpisujące ich petycje budują wstępny zbiór danych  
o zwolennikach takich idei, którzy mogą stać się potencjalnymi 
darczyńcami. 

Drugi etap działań obejmuje proszenie sygnatariuszy  
o wsparcie finansowe oraz masową wysyłkę niechcianych, 
tanich artykułów o tematyce katolickiej, takich jak różańce czy 
„cudowne" medaliki, lub publikacji TFP. To pozwala TFP na 
generowanie nieopodatkowanych przychodów. Na kolejnym 
etapie organizacje TFP wymieniają się zgromadzonymi danymi, 
aby każda z nich mogła dotrzeć do sygnatariuszy petycji innej 
organizacji. W ten sposób osoba, która podpisała jedną petycję, 
może znaleźć się na liście odbiorców kilku organizacji TFP, zaś 
każda prosić będzie o wsparcie na rzecz swojej działalności.  
W efekcie potencjalni darczyńcy mogą mieć wrażenie, że 
wspierają kilka niepowiązanych ze sobą organizacji, a nie jedną 
sieć TFP.

Sieć TFP korzysta z tego modelu pozyskiwania funduszy 
od swoich początków w Brazylii w latach 60. Jednak to 
konserwatywny fundraiser amerykańskiej chrześcijańskiej 
prawicy, Bruce Eberle [189], pionier systemu obejmującego 
podręczniki bezpośredniego pozyskiwania funduszy [190], 
służył jako inspiracja dla tej nowoczesnej wersji. Eberle chwali 
się korzyściami płynącymi z jego modelu, mówiąc, że "nie 
ty wydajesz pieniądze na reklamę, płacą odbiorcy twoich 
wiadomości" [191]. Eberle, profesor wizytujący w Leadership 
Institute [192], połączył siły z europejskimi organizacjami TFP  
i Hazte Oir, aby zorganizować serię warsztatów fundraisingowych 
w Europie [193]. 

Dzięki swoim wysiłkom sieć TFP zajęła drugie miejsce 
wśród fundatorów antygenderowych, osiągając przychody  
w wysokości ponad 113,4 mln USD w latach 2009-2018. 

4

DO BUDOWANIA SKRAJNIE PRAWICOWYCH 
RUCHÓW POLITYCZNYCH

ASTROTURFING: OD ZBIÓRKI PIENIĘDZY

25  Crowdfunding stanowi 60% rocznego dochodu Fundacji Lejeune'a. Zobacz raporty roczne.
26  Słownik Merriam-Webster definiuje astroturfing jako „zorganizowaną działalność, która ma na celu stworzenie fałszywego wrażenia szerokiego, 

spontanicznie powstającego ruchu oddolnego na rzecz lub w opozycji do czegoś (np. polityki), ale która w rzeczywistości jest zainicjowana  
i kontrolowana przez ukrytą grupę lub organizację (np. korporację)".

437,7 MLN USD

188,2 MLN USD
81,3 MLN USD

W latach 2009-2018, podmioty 
antygenderowe wygenerowały co 
najmniej 707,2 mln USD,  
w tym:

81,3 mln USD pochodziło z USA
188,2 mln USD pochodziło z Rosji
437,7 mln USD pochodziło z Europy

Jest to jedynie wierzchołek góry lodowej, 
ponieważ działacze antygenderowi 
gromadzą fundusze poprzez astroturfing, 
sięganie do elit społecznych  
i gospodarczych, państwowe fundusze  
i sieci religijne.
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Fédération Pro-Europa Christiana w szczególny sposób 
gromadzi fundusze wypracowane przez jej krajowych członków, 
generując kwotę 22,3 mln USD. Pozostała część wspomnianej 
sumy pochodzi od polskich członków TFP,27 którzy stosują 
te same strategie na większą skalę, prowadząc w Krakowie 
centrum wysyłek bezpośrednich „składające się z trzech 
nowoczesnych magazynów wypełnionych [niekończącymi się] 
rzędami półek z kartonami pełnymi dewocjonaliów" [194]. Tym 
samym polskie organizacje TFP stały się jednymi z największych 
polskich działaczy w ramach społeczeństwa obywatelskiego, 
generując od 2014 roku 49 mln EUR przychodu [195]. Mając do 
dyspozycji takie środki, polskie organizacje TFP inwestowały 
nie tylko w nieruchomości i luksusowe samochody [196], ale też 
wyciągnęły swoje macki, które dotarły do Chorwacji, Węgier, 
Litwy, Słowacji, Szwajcarii i Holandii. Każda z macek TFP ma 
generować przychody w swoim kraju za pomocą tego samego 
modelu.28 Holenderska organizacja TFP, znana jako Stirezo,  
w maju 2021 r. uruchomiła nowe centrum masowej wysyłki  
w Veenendaal. [197]

Ich sukces zwrócił jednak uwagę władz publicznych.  
W 2006 r. MIVILUDES opisało model TFP jako budzący obawy 
o możliwe nielegalne i „przypominające kult" zachowania [198]. 
Szczególnie problematyczne dla władz francuskich okazały się 
nieprzejrzystość celów zbiórek finansowych oraz udostępnianie 
prywatnych informacji o darczyńcach. Organizacje TFP 
odpierają taką krytykę i wskazują zapisy drobnym drukiem  
w swoich materiałach, gdzie znaleźć można informację o tym, 
że darowizny przeznaczane są na realizację ogólnych celów 
przyjętych przez organizację i sieć. 

4.2  MILITARYZACJA 
 „AKTYWNEGO OBYWATELA”

Bazując na modelu TFP opartym na petycjach, 
ekstremiści religijni w Niemczech i Hiszpanii stworzyli  
w 2013 r. mechanizmy pozwalające na kierowanie aktywizmu 
w mediach społecznościowych w określonym kierunku celem 
osiągnięcia założeń antygenderowych i przekształcenia 
uczestników w działaczy politycznych. Były to platformy 
mediów społecznościowych CitizenGO w Hiszpanii i Zivile 
Koalition/Die Freier Welt [199] w Niemczech. Niemiecka polityk 
Alternative für Deutschland (AfD), Beatrix von Storch, oraz 
hiszpański założyciel Hazte Oir/CitizenGO, Ignacio Arsuaga, 
zbudowali imperia społeczeństwa obywatelskiego i mediów 
społecznościowych, które orientowały aktywnych obywateli ku 
wspieraniu skrajnie prawicowych partii politycznych. Hasłem 
obu inicjatyw było zaangażowanie „aktywnego obywatela”. 29

NIEMCY
Zaczynając w Niemczech, Beatrix von Storch i jej mąż 
Sven zasiali ziarno imperium mediów społecznościowych  
w 2005 r., kiedy wraz z kilkoma innymi arystokratami [200] 
zapoczątkowali istnienie Zivile Koalition jako internetowej 
platformy protestacyjnej. Zauważyło ją niewielu, aż do kryzysu 
finansowego w 2008 r., kiedy to von Storchowie rozszerzyli 
swoją działalność o serię powiązanych ze sobą inicjatyw w 
mediach społecznościowych mających na celu wywieranie 
nacisku politycznego30 oraz jednostkę mediów alternatywnych 
Die Freier Welt (Wolny Świat) i szereg platform antygenderowych 
[201]. Wszystko to służyło „bombardowaniu parlamentarzystów 
e-mailami jako dodatkiem do eurokrytyki, głównie z apelami  
o 'ochronę rodziny'” [202]. 

W ten sposób podmioty von Storchów stały się punktem 
skupiającym powiązane platformy, strony internetowe  
i inicjatywy [203] obejmujące szereg różnorodnych kwestii, od 

27  Należą do nich Instytut Piotra Skargi, Fundacja im. Piotra Skargi, Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny (CZiR) oraz 
Ośrodek Analiz Cegielskiego (Polska), Vigilare i Ordo Iuris Hrvastka (Chorwacja), Slovakia Christiana (Słowacja), Sihtasutus Perekonna ja 
Traditsiooni Kaitseks (Estonia) oraz VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas (Litwa).

28  Należą do nich Vigilare i Ordo Iuris Hrvastka (Chorwacja), VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas (Litwa), Stichting Civitas Christiana (Holandia), 
Slovakia Christiana (Słowacja) i Helvetia Christiana (Szwajcaria). Zobacz także Julia Dauksza, Anna Gielewska, Konrad Szczygieł (Fundacja 
Reporterów, Polska), Sarunas Cerniauskas, Migle Kranceviciute, Liucija Lenkauskaite (Siena.lt, Litwa), Lukas Diko, Tomas Madlenak (Centrum 
Śledcze Jana Kuciaka/ICJK, Słowacja) , Masenjka Bacic (Chorwacja), Oliver Kund, Holger Roonemaa (Estonia), Márton Sarkadi Nagy (Atlatszo, 
Węgry). Przyczynili się do powstania tej historii: Dennis Mijnheer (Holandia), Michael Nikbakhsh (Austria), The Golden Lion Roars from Cracow, 
VSquare, 30 grudnia 2020 r., https://vsquare.org/the-golden-lion-roars-from-cracow/ .

29  Die Freie Welt jest „für den aktiven Bürger!” („dla aktywnego obywatela!”),, a CitizenGO określa się jako „społeczność aktywnych obywateli”.
30  Abgeordneten Check („czek MP”) i EU Check (obecnie nieistniejący).
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Przykłady sklepu internetowego TFP oraz kampanii 
marketingowej TFP. 

pro-biznesowej i pro-własnościowej agendy, po kwestie anty-
lewicowe, antygenderowe, anty-islamskie i anty-imigracyjne 
[204]. Według raportów Die Taz, służyły one jako „pijawki danych” 
- użytkownicy rejestrujący się na jednej ze stron internetowych 
mieli udostępniać swoje dane osobowe innym stronom, które 
mogły kontaktować się z nimi w sprawie darowizn [205]. W ten 
sposób von Storchowie stworzyli „największy i najbardziej 
zwięzły zbiór kontaktów z niemieckiej sceny prawicowej”, 
podając liczbę 100 000 oficjalnych aktywnych użytkowników, 
ale szacuje się, że prawdziwy wolumen jest 10 razy większy [206].

Do 2013 r. Beatrix von Storch stała się de facto przywódczynią 
fundamentalistycznej frakcji chrześcijańskiej stanowiącej około 
jednej trzeciej AfD, co pomogło jej w osiągnięciu zwycięskiej 
pozycji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w 2014 r. [207] Imperium danych von Storchów odegrało 
decydującą rolę w sukcesie wyborczym AfD w 2017 r., kiedy 
do niemieckiego parlamentu weszło 92 kandydatów tej partii. 
Jak wyjaśnia Whetherall, „platformy te są wykorzystywane 
nie tylko do ochrony interesów politycznych von Storchów  
i reprezentowanej przez nich arcyreakcyjnej arystokratycznej 
kasty, ale także do odzwierciedlania stanowisk politycznych 
AfD bez bezpośredniego ukazywania związku z tą partią”[208]. 
Taki sukces wyborczy zakwalifikował AFD do otrzymania 
200 milionów EUR z funduszy państwowych do 2022 r., co 
pozwoliło na stworzenie 400-500 etatów i fundacji politycznej. 
Die Taz donosi, że wiele osób z ruchów skrajnie prawicowych, 
neofaszystowskich i identytarystycznych obsadziło te nowe 
stanowiska [209]. 

HISZPANIA 
W Hiszpanii CitizenGO wystartowało w 2013 r. jako projekt 
Hazte Oir i obecnie może pochwalić się ponad 15 milionami 
aktywnych obywateli na całym świecie, którzy posługują się 
12 różnymi językami. Jak zauważył El Pais, mając tak wielu 
zwolenników, „byłoby piątą siłą Kongresu, jeśli wszyscy z nich 
głosowaliby na tę samą partię polityczną w Hiszpanii” [210]. 
CitizenGO rozpowszechniło swój model działania w Europie  
i Ameryce Łacińskiej, proponując umowy o współpracy innym 
konserwatywnym podmiotom. W ramach tych umów „oferuje 
powiązanym organizacjom całkowicie bezpłatne, najbardziej 
zaawansowane narzędzia technologiczne, aby mogły one 
wpływać na decydentów (polityków, biznesmenów, media) 
i zwiększać swoją bazę społeczną (a tym samym zdolność do 
mobilizacji) poprzez dzielenie się danymi osobowymi aktywnych 
obywateli, którzy przyłączają się do kampanii” [211].

 Przykładem tego, jak Citizen GO generuje pośrednie 
wsparcie dla VOX, jest ich kampania "Vota Valores",  
w której ocena partii VOX jest zawsze wyższa niż innych 
partii polityczncyh.

Beatrix von 
Storch, AfD.
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Jak wyjaśnia Pérez Colomé: „Hazte Oir wykorzystuje jedno  
z najbardziej wyrafinowanych i drogich narzędzi marketingowych 
na świecie: Marketo. Pozwala ono każdemu użytkownikowi 
na pisanie zgodnie z jego aktywnością i wyodrębnia grupy 
tysięcy ludzi pod kątem ich zainteresowań - edukacja, aborcja, 
homoseksualiści - skłonności do wpłacania darowizn - chęci 
wspierania petycji... Marketo automatyzuje 'trasy', aby tacy 
ludzie otrzymali jak najbardziej dopasowane wiadomości... To 
jest kopalnia złota marketingu" [212]. Takie podejście pozwoliło 
CitizenGO i Hazte Oir na osiągnięcie przychodu sięgającego 
32,7 mln USD w latach 2009-2018. 

Następnie Arsuaga skupił się na wpływaniu na krajobraz 
polityczny Hiszpanii poprzez skrajnie prawicową partię 
polityczną VOX. Kilku przedstawicieli mediów zwróciło uwagę 
na rozległe powiązania pomiędzy Hazte Oir i VOX oraz fakt,  
że niedawno wybrani politycy VOX zajmowali kiedyś stanowiska 
w organizacjach antygenderowych [213]. Choć są odrębnymi 
podmiotami prawnymi, VOX służy jako polityczny wyraz 
antygenderowych idei, które Hazte Oir i CitizenGO propagowały 
jako podmioty społeczeństwa obywatelskiego. W 2015 r. VOX 
zebrał zaledwie 0,2% głosów, zaś w wyborach do UE w maju 
2019 r. poparcie wzrosło do 6% głosów i ponad 15% w wyborach  
w listopadzie 2019 r., co dało 4 europosłów i ponad 50 członków 
Kongresu Deputowanych. 

W kwietniu 2019 r. OpenDemocracy ujawniło sposób 
strategicznego utrzymywania odrębnych podmiotów 
prawnych między CitizenGO i VOX, ponieważ Arsuaga „opisał 
plany przeprowadzenia reklam atakujących przeciwników 
politycznych VOX i rozmawiał o tym, jak obejść przepisy 
dotyczące finansowania kampanii” [214]. Arsuaga wyjaśnił,  
że wpłaty na konto CitizenGO byłyby legalnym, choć pośrednim, 
wsparciem działań VOX. Jego ambicje wykraczają jednak 
poza Hiszpanię, ponieważ „ujawnił, że CitizenGO ma również 
'wiele kontaktów' ze skrajnie prawicowymi partiami Fidesz na 
Węgrzech i Lega we Włoszech oraz 'pewne kontakty' ze skrajnie 
prawicową AfD w Niemczech" [215]. W skrócie, Arsuaga chwalił 
się, że CitizenGO może służyć jako ukryty kanał finansowania dla 
wielu alternatywnych i skrajnie prawicowych partii politycznych 
przed wyborami europejskimi w 2019 r.

https://vsquare.org/the-golden-lion-roars-from-cracow/
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RZUT OKA NA ASTROTURFING 

•  Inicjatywy astroturfingowe TFP, CitizenGO i AfD 
mają kilka cech wspólnych: tworzą wiele stanowisk, 
aby dotrzeć do różnych grup demograficznych, 
a następnie wymieniają się pozyskanymi danymi 
osobowymi celem zmaksymalizowania potencjału 
pozyskiwania funduszy; kreują też oburzenie 
społeczne, aby skierować spełniane założenia ku 
partiom politycznym o charakterze alternatywnie  
i skrajnie prawicowym. 

•   ECI typu astroturfing przeszły od wywierania presji 
politycznej połączonej ze zbieraniem funduszy 
do przejmowania ról działaczy politycznych  
i infiltrowania alternatywnych i skrajnie prawicowych      
partii politycznych. 

• Odrębne struktury astroturfingu zapewniają 
partiom alternatywnie i skrajnie prawicowym 
dodatkowe możliwości pozyskiwania środków, często 
zlokalizowane w szarej strefie prawa dotyczącego 
finansowania kampanii wyborczych. 

• Antygenderowy astroturfing pomógł ekstremistom 
religijnym w osiągnięciu znaczącej reprezentacji 
politycznej w parlamentach Niemiec i Hiszpanii oraz 
dał im możliwość wywierania presji politycznej na 
rząd PiS w Polsce. Polscy ekstremiści religijni związani 
z TFP rozszerzyli swoją działalność astroturfingową 
na kolejne sześć krajów europejskich.

186  Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), Rapport au Premier ministre 2006 – L’approche 
économique des mouvements à caractère sectaire, Buchelay: UNADFI, 2006, http://www.unadfi.org/system/files/articles/rapport_miviludes_2006_-_
TFP.pdf.

187  Julia Dauksza, Anna Gielewska, Konrad Szczygieł (Fundacja Reporterów, Polska), Juliana Dal Piva (Brazylia) i Audrey Lebel (Francja), Salve Maria, 
or Millions made in Poland.

188  Neil Datta, Współcześni krzyżowcy, 2019.
189  Eberle Associates, O nas, https://www.eberleassociates.com/about-us/.
190  Bruce Eberle, Political direct mail fund raising, Kaleidoscope Pub., wydanie poprawione, 1 stycznia 1996; i Bruce Eberle, Conservative Direct 
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Coraz wyraźniej widać, że ekstremiści religijni kultywują 
poparcie wśród elit społecznych i gospodarczych Europy, które 
z kolei finansują ich działania antygenderowe. Jane Mayer  
w „Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the 
Rise of the Radical Right” (2016) opisuje sposób, w jaki niewielka 
liczba miliarderów przyczyniła się do powstania amerykańskiej 
prawicy chrześcijańskiej i stanowi szablon powstania podobnego 
ekosystemu wśród najbogatszych Europejczyków. Trop 
prowadzi w dwóch kierunkach: jeden ku zamożnym osobom 
prywatnym, a drugi ku europejskim „starym pieniądzom”. 

5.1  REAKCYJNY AKTYWIZM  
„JEDNEGO PROCENTA”

Zrozumienie europejskich elit gospodarczych, które popierają 
inicjatywy antygenderowe i związane z nimi alternatywne  
i skrajnie prawicowe partie polityczne, wymaga przesunięcia 
perspektywy na poziom krajowy. Niedawne śledztwa 
prowadzone w całej Europie określają sposób, w jaki krajowe 
elity gospodarcze i sektor korporacyjny – w skrócie „jeden 
procent” 31 – odegrały ważną rolę we wspieraniu rozwoju ruchu 
antygenderowego oraz nowych alternatywnych i skrajnie 
prawicowych partii politycznych. 

Francuscy dziennikarze śledczy byli jednymi z pierwszych 
osób badających finansowanie przez korporacje działań 
o profilu religijnym i społecznie konserwatywnym. Marc 
Baudriller w 2011 r. opisał istnienie sieci katolickich wśród 
elit społeczno-gospodarczych Francji w publikacji: Les Réseaux 
Cathos: leur pouvoir, leur valeurs, leur nouvelle influence [216].  
W obliczu dostrzeganej w 2012 r. groźby równości małżeństwa, 
organizatorzy LMPT wiedzieli, że mogą liczyć na wsparcie 
Claude'a Bébéara, założyciela giganta ubezpieczeniowego 
AXA i osoby o domniemanych kontaktach w Opus Dei i 
innych elit gospodarczych związanych z Kościołem katolickim 
[217] w finansowaniu ich kampanii i masowych demonstracji. 
Za pośrednictwem takich właśnie powiązań LMPT zebrało  
w 2013 r. 5,6 mln USD [218] (patrz rozdział 3.2). 

W przypadku Włoch, OpenDemocracy ujawniło w 2019 r., jak 
szewc i magnat Prosecco Mario Moretti Polegato oraz potentat 

sektora nabiałowego Roberto Brazzale dołączyli do sponsorów 
korporacyjnych WCF 2019 w Weronie [219]. Brazzale, osoba 
z historią postaw homofobicznych i mizoginistycznych [220], 
prezentowany był jako prelegent na WCF. Innym sponsorem 
WCF jest Levan Vesadze, konserwatywny oligarcha z Gruzji, 
który był gospodarzem WCF 2016 w Tbilisi [221] i kieruje gruzińską 
Demographic Renaissance Foundation [222]. Dysponując 
majątkiem o szacowanej wartości 35–500 mln USD,[223] Vesadze 
stał się znaczącą postacią polityczną w Gruzji ze względu na 
swoje konserwatywne, tradycjonalistyczne poglądy i poparcie 
dla kwestii antygenderowych. W 2019 r. rozpoczęto przeciwko 
niemu dochodzenie, gdyż próbował stworzyć oddziały 
straży anty-LGBTQI na paradę Tbilisi Pride [224], zaś w maju  
2021 r. Vesadze ogłosił, że wchodzi do polityki gruzińskiej, 
tworząc nowy ruch polityczny pod hasłem „Gruzja przede 
wszystkim” [225]. 

Hiszpańskie media [226] donoszą, że Hazte Oir utrzymuje bliskie 
stosunki z kilkoma najbogatszymi rodzinami w Hiszpanii. 
Należą do nich nieżyjący już David Álvarez Díez, założyciel 
Eulen Group32 o szacowanej wartości 450 milionów USD, 
którego wsparcie Arsuaga wyróżnił nagrodą „Hazte Oir Award”  
w 2012 r.[227] Innym hiszpańskim biznesmenem, który otrzymał 
nagrodę Hazte Oir w 2015 r., był José Luis Bonet, przedsiębiorca 
związany z marką wina musującego Frexeinet [228]. Kolejni to 
Esther Koplowitz, hiszpańska miliarderka budowlana, i nieżyjący 
już Isidoro Alvarez, były dyrektor generalny El Corte Inglés, 
ekskluzywnej hiszpańskiej sieci domów towarowych. Hazte 
Oir zabiegało również o względy Juana Miguela Villara Mira, 
patriarchy piątej najbogatszej rodziny hiszpańskiej zajmującej 
się budownictwem i bankowością, sprzyjającego Franco 
ministra gospodarki i finansów w okresie demokratyzacji kraju. 

Inni zwolennicy Hazte Oir pochodzą z dalekiego Meksyku. Luis 
Pablo Beauregard z El Pais podaje szczegóły tego, w jaki sposób 
Patricio Slim, członek czwartej najbogatszej rodziny na świecie  
z majątkiem osobistym o wartości 5,5 miliarda USD, wspiera 
ruch antygenderowy w Meksyku i na całym świecie. Patricio Slim 
wspierał działania antyaborcyjne w Meksyku za pośrednictwem 
Incluyendo Mexico [229] (którego lider uczestniczył w spotkaniach 
Agenda Europe) [230] i Red Familia [231] (współsponsora PNfV) [232] 
i przekazał darowizny na rzecz Hazte Oir [233] oraz Fondazione 
Novae Terrae [234]. 
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SPOŁECZNE I GOSPODARCZE
EUROPEJSKIE ELITY

31  Definiowany jako „jeden procent najbogatszych ludzi, o których mówi się, że mają najwięcej pieniędzy, nieruchomości i władzy  
w społeczeństwie” (Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one-percent ).

32  Grupa Eulen specjalizuje się w usługach sprzątania, ochrony i wsparcia; w 2016 r. osiągnęła obrót przekraczający 1,5 mld EUR. Zobacz http://
www.eulen.ae/en/content/specialists-your-service .
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Pochodząca z Austrii rodzina Turnauerów, której imperium 
przemysłowe i rodzinne szacuje się na ponad 1 miliard 
EUR[235], co daje im 37. miejsce wśród najbogatszych rodzin 
austriackich, niedawno została wskazana jako strona 
przekazująca duże kwoty na rzecz fundacji powiązanych  
z austriacką skrajnie prawicową Freiheitlichen Partei Österreichs 
(FPÖ) [236]. Rodzina Turnauerów ma także powiązania z kręgami 
monarchistycznymi, rodziną von Habsburgów (patrz rozdział 
3.2) i kardynałem Schönbornem (patrz rozdział 7) [237], zaś 
przedstawiciel Turnauer Stiftung (Fundacji Turnauerów) 
figuruje na liście uczestników Agendy Europe.

Są jednak miliarderzy, którzy rozwijają swoje zainteresowanie 
kwestiami antygenderowymi poprzez inicjatywy skrajnie 
prawicowe. Jednym z przykładów jest dziedziczka włoskiego 
producenta samochodów Fiat, Margherita Agnelli, i jej mąż, 
hrabia Serge de Pahlen. Oboje byli uczestnikami tajnego 
spotkania przywódców skrajnej prawicy Małofiejewa  
w Wiedniu [238], zaś hrabia de Pahlen zasiada w zarządzie 
Fundacji Charytatywnej św. Bazylego Wielkiego [239]. W innych 
krajach lokalne elity gospodarcze przekazywały wsparcie 
finansowe za pośrednictwem alternatywnych i skrajnie 
prawicowych lub hiper wolnorynkowych partii politycznych, 
jak w przypadku AfD w Niemczech, Fidesz na Węgrzech, Chega 
w Portugalii, Forum voor Democratie (FvD) – Forum na rzecz 
Demokracji – w Holandii i VOX w Hiszpanii. 

Niemieckie i szwajcarskie media ujawniły, że londyński właściciel 
niemieckich nieruchomości Henning Conle i przebywający  
w Szwajcarii niemiecki miliarder August von Finck Jr., właściciel 
sieci restauracji i hoteli Mövenpick, byli darczyńcami AfD  
w 2018 r. [240]. Rodzina von Finck zaczęła gromadzić swój majtek 
pod koniec XIX wieku, a „podczas reżimu nazistowskiego Finck 
czerpał korzyści z »aryzacji« mienia żydowskiego” [241]; jego 
majątek jest aktualnie wart 8,7 miliarda USD. Innymi osobami 
wspierającymi finansowo AfD są Hans-Olaf Henkel [242] , były szef 
Federacji Przemysłu Niemieckiego i później eurodeputowany 
AfD, oraz Christian Krawinkel, kierownik aktywów z Berlina, 
który w 2020 r. przekazał 100 tys. EUR[243].

W ciągu ostatniej dekady na Węgrzech wyłoniła się cała 
koteria oligarchów wspierających partię Fidesz i premiera 
Orbana, zaś „znaczna część nowej elity biznesowej związanej 
z Fideszem osiągnęła swój sukces głównie dzięki kontraktom 
państwowym, z których około 60 procent jest finansowanych 
przez UE” [244]. Do tych oligarchów należą Lőrinc Mészáros, 
uważany za najbogatszego człowieka na Węgrzech z majątkiem 
szacowanym na 1,3 miliarda USD, Lajos Simicska (media), 
Istvan Garancsi (sport, budownictwo, turystyka) i Istvan Tiborcz 
(nieruchomości i hotelarstwo), tworzący kolektyw znany 
jako „grupa MGTS+” (od pierwszych liter ich nazwisk), która 
zrzesza kumoterskich biznesmenów bliskich partii Fidesz.  
W 2020 r. Centrum Badań nad Korupcją (CRCB) z siedzibą  
w Budapeszcie opublikowało raport wskazujący na to, że „ryzyko 
korupcji w węgierskich zamówieniach publicznych osiągnęło 
najwyższy poziom od 2005 r.: do 30 kwietnia 41% kontraktów 
zostało przyznanych bez zachowania zasady jakiejkolwiek 
konkurencji. Grupa MGTS+ wygrała w tym roku 74 zamówienia 
publiczne o wartości 84 mln USD, 68% z nich bez stawienia 
czoła konkurencji. Ich wygrane stanowiły 27% wartości netto 
wszystkich kontraktów rządowych” [245]. Wszyscy członkowie 
MGTS+ są bliskimi znajomymi premiera i jego rodziny. 
Zawdzięczając swój majątek Orbanowi, podjęli się później zadań 
promowania narracji antygenderowych sponsorowanych przez 
państwo za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie 
kanałów medialnych [246] (patrz także rozdział 6.3).

Hiszpańskie El Publico ujawniło w 2019 r., że Fundacja Francisco 
Franco (fundacja na cześć byłego dyktatora Hiszpanii) 
zebrała fundusze wśród hiszpańskiej klasy przedsiębiorców 
na poparcie działań VOX [247]. José Maria Irujo z El Pais 
stwierdza, że VOX zawdzięcza swoje istnienie darowiznom 
z mało prawdopodobnego źródła: prawicowej, uprzednio 
terrorystycznej emigracyjnej społeczności irańskiej, Narodowej 
Radzie Oporu Iranu (NCRI) [248]. Według El Pais, oprócz pokrywania 
wynagrodzeń liderów partii VOX, w tym Santiago Abascali, 
„partia ultranacjonalistyczna otrzymała między grudniem  
2013 r. a kwietniem 2014 r. łączną kwotę 971 890,56 EUR. 
Środki te sfinansowały kampanię wyborczą do Parlamentu 
Europejskiego w 2014 r., a także różne wydatki partyjne” [249]. 
NCRI pozyskało fundusze wysyłając „35 osób zbierających 
datki na cały świat: pieniądze uzyskano od około tysiąca 
zwolenników w miastach i ich okolicach w około 15 krajach, 
w tym w Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych. Większość z tych wpisów była anonimowa” [250].

Levan Vesadze, gruziński 
 oligarcha, gospodarz WCF 
2016 w Tbilisi.

Santiago Abascal, polityk 
i lider hiszpańskiej skrajnie 
prawicowej partii Vox.
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wydarzenia w celu zbierania funduszy służyły Burggraafowi  
i Van Schothorstowi jako platforma do pozyskania wsparcia dla 
FvD. Wkrótce FvD zyskało wsparcie innych przedsiębiorców, 
takich jak Cor Verkade, z portfelem nieruchomości o wartości 
350 mln EUR, Henk Otten (bankier), Rob Roolan (przedsiębiorca 
internetowy), Michiel Visser (prawnik ds. fuzji i przejęć), 
Maarten Ruijs (partner w funduszu private equity z siedzibą 
w Hongkongu), Nick Galea (przedsiębiorca oprogramowania  
z siedzibą na Cyprze), Erik de Vlieger (nieruchomości) i Michael 
van de Kuit (nieruchomości). Zaplecze FvD rozszerzyło się 
poza sieci Holenderskiego Kościoła Reformowanego i objęło 
także Jana van den Broecka, który prowadzi Netbabes, witrynę  
z treściami dla dorosłych [256]. 

Patrząc w kierunku Wielkiej Brytanii, miliarderzy związani  
z Partią Konserwatywną są kojarzeni ze wspieraniem 
religijnych ekstremistów. Przykładem jest Sir Michael Hintze, 
australijsko-brytyjski miliarder o wartości netto szacowanej na  
2,9 mld USD i zarządzający CQS, trzecim co do wielkości 
funduszem hedgingowym w Wielkiej Brytanii [257], który 
przewija się jako fundator organizacji antygenderowych. 
Hintze jest znaczącym sponsorem finansowym brytyjskiej Partii 
Konserwatywnej [258] i australijskiej Partii Liberalnej [259], zaś 
premier Wielkiej Brytanii David Cameron przyznał Hintze tytuł 
szlachecki w 2013 r. i zaprosił go do dołączenia do Leader's 
Group [260] (elitarnej grupy najlepszych sponsorów finansowych 
Partii Konserwatywnej) [261] w ramach wdzięczności za jego 
hojne wsparcie. Hintze jest powiernikiem Institute of Economic 
Affairs, brytyjskiego prawicowego think tanku związanego 
z ideami wolnego rynku, który ma bliskie powiązania  
z podobnymi organizacjami w Stanach Zjednoczonych [262]. 
Hintze wsparł finansowo kampanię probrexitową [263] oraz 
think tank negujący zmiany klimatyczne [264] i występuje 
jako jeden z fundatorów ECPM. 33 Jego doradca, Michael 
Hylton, wziął udział w spotkaniu Agenda Europe w Londynie  
w 2013 r. [265]. Sir Michael Hintze zasiada również w zarządzie 
Instituto per il Opere di Religione (Banku Watykańskiego) [266] 
i założył Fundację Charytatywną Rodziny Hintze, „promującą 
religię i dobro ogółu społeczeństwa” [267], udzielając kilku 
wieloletnich grantów Międzynarodowemu Instytutowi 
Teologicznemu z siedzibą w Wiedniu [268], które zostały 
przeznaczone na zorganizowanie pierwszego spotkania Agenda 
Europe [269].

Pochodzący z Portugalii Miguel Carvalho z VISÃO ujawnił  
w 2020 r., że propozycje rozwijającej się skrajnie prawicowej  
i ekonomicznie libertariańskiej partii politycznej Chega („Dość”) 
i jej charyzmatycznego przywódcy, André Ventury, wzywające 
do tego, „aby generować bogactwo i zmniejszać wagę państwa” 
[251] oraz walczyć z „marksizmem kulturowym” przyciągnęła 
różne rodziny z elit gospodarczych kraju. João Maria Bravo, 
szef certyfikowanego przez NATO producenta broni i amunicji, 
był jednym z pierwszych zwolenników Ventury. Stwierdził on, 
że: „wspieranie Chegi i mobilizowanie innych przedsiębiorców 
wokół Ventury jest ważne, aby mógł wygrać wybory i być 
premierem. Jeśli chodzi o pomoc finansową – oczywiście, partia 
będzie jej potrzebować.” Portugalscy przedsiębiorcy, którzy 
wyrazili poparcie dla Chegi, to Paulo Mirpari (linie lotnicze), 
Carlos Bardot (farby przemysłowe), Joao Maria Bravo (broń  
i amunicja), Francisco Sa Nogueira (turystyka) i Miguel Felix de 
Costa (przemysłowe smary i nieruchomości), a także zamożni 
portugalscy emigranci w Stanach Zjednoczonych, tacy jak 
Caesar DePaço (farmaceutyka i dietetyka) [252]. 

Dennis l'Ami i Jeroen Wines z holenderskiego Follow the Money 
[253] szczegółowo opisali w 2020 r., w jaki sposób nieformalna 
grupa holenderskich prawników i właścicieli firm połączyła siły, 
aby w 2016 r. stworzyć FvD pod przewodnictwem Thierry'ego 
Baudeta. Aby to osiągnąć, otrzymali pomoc od organizacji 
stowarzyszonej z Agenda Europe, Transatlantyckiej Rady 
Chrześcijańskiej (TCC) (https://www.tccouncil.org/), oraz 
nieformalnych sieci elit gospodarczych skupionych w ramach 
Holenderskiego Kościoła Reformowanego (patrz rozdział 7 ). 
Wśród pierwszych zwolenników Baudeta znaleźli się Jan Louis 
Burggraaf, prawnik ds. fuzji i przejęć i jeden z 200 najbardziej 
wpływowych Holendrów według De Volkskrant, oraz założyciel 
TCC, Henk Jan Van Schothorst, zaś obaj są członkami 
Holenderskiego Kościoła Reformowanego.

Pete Hoekstra, mianowany przez Trumpa ambasadorem USA 
w Holandii, także z Holenderskiego Kościoła Reformowanego 
w USA, bliski znajomy rodziny DeVos (patrz rozdziały 1 i 7) i 
przyjaciel van Schothorsta, stał się kluczowym sojusznikiem 
FvD [254]. Ta przyjaźń znalazła swój materialny wyraz podczas 
zbiórki funduszy na rzecz FvD w październiku 2020 r., którą 
TCC zorganizowało na terenie ambasady USA. Wywołało 
to oburzenie polityków holenderskich, którzy oskarżyli 
ambasadora USA o „ingerencję w nasze wybory” [255]. Takie 

33  Roczny raport finansowy ECPM za 2014 r. odnosi się do darowizny w wysokości 10 000 EUR od Sir Michaela Hintze.

Sir Michael 
Hintze, 
brytyjsko-
australijski 
biznesmen, 
filantrop  
i darczyńca Partii Thierry 

Baudet, 
lider FvD.
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Książę Luiz de Orleans 
 e Bragança.

Eduard von Habsburg, ambasador Węgier 
 w Watykanie i prelegent na WCF 2019.

Sian Norris [270] wskazuje również na George'a Farmera i jego 
ojca Lorda Michaela Farmera – którego określa się mianem 
„budżetu brytyjskiej prawicy religijnej” – jako znaczących 
darczyńców brytyjskiej Partii Konserwatywnej oraz konkretnych 
kandydatów o podobnych poglądach, którzy podzielają ich 
sprzeciw wobec aborcji i homofobiczne poglądy. Z nimi wiąże 
się też kierowanie brytyjskimi oddziałami skrajnie prawicowych 
think tanków z USA, takich jak Turning Point. Innym brytyjskim 
fundatorem jest Sir Timothy Hoare i jego rodzina, właściciele 
jednego z najstarszych prywatnych banków w Wielkiej Brytanii, 
C Hoare & Co Bank, założonego w 1672 roku. Gdy nieżyjący już 
ojciec, sir Timothy Hoare, był hojnym darczyńcą brytyjskiej Partii 
Konserwatywnej, jego syn Charles pracował w CARE, religijnej 
organizacji ekstremistycznej zaangażowanej w homofobiczną 
inicjatywę obywatelską „Mama, tata i dzieci” (patrz rozdział 3.2). 

Z Polski, oprócz ks. Rydzyka (patrz rozdział 3.1), innym 
antygenderowym miliarderem jest nieżyjący już Jan Kobylański, 
polsko-latynoamerykański biznesmen, założyciel Unii 
Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej 
(USOPAŁ), który słynął ze swoich antysemickich wypowiedzi 
 i wsparcia kilku skrajnie prawicowych i ultrakonserwatywnych 
działań, m.in. Radia Maryja [271]. Fundacja Nasze Dzieci, 
która rozpoczęła kampanię billboardową przeciwko aborcji 
i rozwodom (patrz rozdział 3.1), od niedawna cieszy się 
wsparciem Mateusza Kłoska, multimilionera z sektora produkcji 
okien Eko Okna [272]. Za Fundacją Rodziny Witaszków stoi Paweł 
Witaszek, były wiceprezes Nałęczowa Zdroju, producenta wód 
mineralnych marki Cisowianka, jednej z najpopularniejszych 
w Polsce i krajach ościennych, generującej prawie 80 mln EUR 
przychodów [273]. Paweł Witaszek jest również założycielem 
PZW Inwestycje Spółka z o.o [274], które ogłosiło w maju  
2021 r. współpracę z Ordo Iuris w tworzeniu inspirowanej 
zasadami TFP uczelni w Polsce [275]. 

Kolejne przykłady korporacyjnego wsparcia mobilizacji 
antygenderowej obejmują fundatorów hiszpańskiej 
organizacji antyaborcyjnej Red Madre („Sieć matek”), takich 
jak Carrefour (sieć supermarketów), Bankia (bankowość)  
i La Caixa (bankowość i ubezpieczenia), które wraz z innymi 
korporacjami generują około jednej trzeciej jej dochodów [276]. 
Fundusz Istoki i Instytut Badawczy Dialogue of Civilisations 
polegają na sponsoringu korporacyjnym ze strony rosyjskich 
operatorów telekomunikacyjnych, firm transportowych oraz 
firm zajmujących się metalurgią i bankowością [277]. Jak donosi 
Human Rights Campaign z 2015 r., ważne wydarzenia mogą 
służyć jako okazje do zebrania funduszy: „w Rosji wydarzenia 
WCF były sponsorowane przez duże firmy, w tym jedne  
z największych w kraju firm świadczących usługi finansowe, 
firmy private equity, producentów i sieci restauracji” [278]. 

34  Na przykład, hrabia Albrecht Brandenstein-Zeppelin i Mechthild Löhre z Bundesverband Lebensrescht pełnili funkcje kierownicze w organach 
BKU, zaś Paweł Witaszek jest znaczącym członkiem Towarzystwa Biznesowego współpracującego z Ordo Iuris. 

35  Zobacz "Commission d'information et de liaison des associations de noblesse d'Europe" (CILANE), która skupia stowarzyszenia szlachty z całej 
Europy. Choć po dwóch wojnach światowych i okresie sowieckiej dominacji arystokracja utraciła przywileje i możliwość oficjalnego używania 
swoich tytułów, w niektórych krajach „szlachta – nazywamy ją 'szlachtą historyczną' – nadal działa w Niemczech i jest reprezentowana przez 
Związki szlachty niemieckiej”. Są kraje, w których rodziny arystokratyczne były w stanie zatrzymać znaczną część swojego bogactwa nawet po 
zniesieniu systemów monarchicznych, co obejmuje także nieruchomości. W kilku krajach rodziny te mogły odzyskać dobytek utracony w czasie 
wojen światowych i okresu sowieckiego. Zobacz https://cilan.pl/

Źr
ód

ło
: ©

 E
du

ar
d 

vo
n 

H
ab

sb
ur

g,
 Z

dj
ęc

ie
 p

ro
fil

ow
e 

na
 T

w
itt

er
ze

W niektórych krajach filantropia korporacyjna związana  
z działaniami antygenderowymi jest sformalizowana – na 
przykład relacje z Bund der Katholischer Unternehmer (BKU) 
(https://www.bku.de/) – Federacją Katolickich Przedsiębiorców 
– w Niemczech, a w Polsce z Towarzystwem Biznesowym 
(https://towarzystwabiznesowe.pl/), w którego kierownictwie 
zidentyfikować można kilku działaczy antygenderowych. 34

5.2  DAWNY PORZĄDEK EU-
ROPY: SIECI KLERYKALNE I 
ARYSTOKRATYCZNE 

„Die Ungleichheit zu hassen bedeutet, Gott zu hassen.”
(Ci, którzy nienawidzą nierówność, nienawidzą Boga) [279]

Istnieje grupa ludzi w Europie, której wielu członków można 
by uznać za zamożnych35, którzy regularnie pojawiają się 
jako zwolennicy inicjatyw antygenderowych: arystokraci. 
Andreas Kemper opisuje „sieci klerykalno-arystokratyczne” 
jako kluczowych graczy w funkcjonowaniu niemieckich 
inicjatyw antygenderowych [280] i to samo dotyczy większości 
krajów Europy. Sieci klerykalno-arystokratyczne zrzeszają 
ludzi o arystokratycznych rodowodach, którzy skupiają 
swój antygenderowy aktywizm wokół zestawu określonych 
poglądów religijnych. 

Istnieje kilka rozległych sieci klerykalnych i arystokratycznych, 
które obejmują kraje niemieckojęzyczne. Najbardziej 
znaczące z nich skupiają się wokół dawnej austriackiej rodziny 
cesarskiej von Habsburg-Lothrigens. Różni członkowie rodziny 
Habsburgów byli aktywni w WCF, 36 DHI powiązanej ze Stevem 

Hedwig, Freifrau von Beverfoerde, liderkę Demo für Alle, która 
pojechała transfobicznym autobusem CitizenGO do Niemiec 
[291] i jest zaangażowana w kilka inicjatyw von Storchów [292]. 
Andreas Kemper wyjaśnia jak te arystokratyczne rodziny są ze 
sobą spokrewnione przez kilka pokoleń małżeństw pomiędzy 
ich członkami [293].

Inni arystokraci są częścią szerszej i wciąż powiązanej sieci, 
jak np. książę Nikolaus z Liechtensteinu (brat następcy tronu 
Liechtensteinu), którego majątek rodzinny szacuje się na  
5 miliardów USD [294]. Przykładowo, książę Nikolaus i księżniczka 
Margaretta z Liechtensteinu są wymienieni jako patroni 
WYA [295], a książę Nikolaus zasiada w Radzie Doradczej ADF 
[296] oraz w Komitecie Honorowym Europejskiego Komitetu 
Bioetyki [297], a także przemawiał na sejmowym śniadaniu 
modlitewnym zorganizowanym przez ECPM w Kijowie  
w 2016 r. (patrz rozdział 7) [298]. Albrecht, hrabia Brandenstein-
Zeppelin, który założył Europejską Fundację Rodziny, uważa, 
że „kobieta jest doskonalsza od mężczyzny… ponieważ 
jej intuicyjna percepcja jest znacznie wyraźniejsza” i radzi 
kobietom, aby „[p]rowadził was mąż, szanujcie jego honor 
męski” [299]. Rodzina von Brandenstein-Zeppelin, która zajmuje 
się różnorodnymi katolickimi działaniami filantropijnymi, należy 
do 500 najbogatszych rodzin w Niemczech, o wartości netto 
250 milionów EUR według Manager Magazin. Inni arystokraci 
z krajów niemieckojęzycznych, którzy odgrywają ważną rolę  
w aktywizmie antygenderowym, to kardynał Schönborn  
z Austrii (patrz rozdział 7) oraz Jakob Cornides von Krempach. 41

Arystokraci stanowią ważny zwyczajowo składnik WCF od 
lat 90.42 Oprócz Edouarda von Habsburga, prelegentami VIP  
na WCF 2019 byli księżniczka Gloria von Thurn und Taxis i książę 
Louis Alphonse de Bourbon. Księżniczka Gloria, której majątek 
rodziny szacowany jest na 550 milionów EUR, ma szerokie 

Bannonem 37 oraz w sieci Agenda Europe. Przykładem może 
być młodsze pokolenie, reprezentowane przez arcyksięcia Imre 
w związku małżeńskim z Kathleen Walker, która pracowała 
w American Life League, zaś oboje są uczestnikami spotkań 
Agendy Europe [281]. Największy sukces odniósł Edouard von 
Habsburg, obecnie pełniący funkcję ambasadora Węgier 
przy Stolicy Apostolskiej, który był prelegentem na WCF 2019  
w Weronie. Majątek rodziny szacuje się na kwotę od 63 do  
207 milionów USD [282]. 

Inna sieć arystokratyczna obejmuje potomków cesarza 
Wilhelma II, ostatniego cesarza Niemiec [283], takich jak Paul, 
książę Oldenburga, który stoi na czele Fédération Pro-Europa 
Christiana, grupy parasolowej TFP. Jego żona, Pilar (z domu 
Maria del Pilar Méndez de Vigo y Löwenstein-Werthem-
Rosenberg), jest spokrewniona ze szlachtą niemiecką ze strony 
matki (książęcy dom Löwenstein w Bawarii) oraz ze szlachtą 
hiszpańską ze strony ojca (potężny klan Méndez de Vigo) [284]. 
Jego kuzynka, Beatrix von Storch, dawniej księżna Oldenburga, 
jest posłanką do parlamentu AfD od 2014 r. W XX wieku 
kilku von Oldenburgów, Löwensteinów i Méndez de Vigosów 
odegrało znaczącą rolę w działaniach III Rzeszy Niemieckiej  
i dyktaturze generała Franco w Hiszpanii [285]. 

Najdalej sięgająca sieć klerykalno-arystokratyczna skupia się 
wokół Stiftung Ja zum Leben (patrz rozdział 3.1). Założona 
przez nieżyjącą już Johannę, hrabinę Westfalii, ma obecnie 
sześciu arystokratów na stanowisku członka zarządu fundacji 
[286], a wielu z nich jest zaangażowanych w kilka innych 
organizacji antygenderowych. Należą do nich nieżyjący już 
Karl, hrabia Ballestrem, który również działał w zarządzie 
WYA i „z powodzeniem założył Foerderverein [stowarzyszenie 
wsparcia], które będzie konsekwentnie gromadzić wsparcie 
finansowe od osób prywatnych w celu ułatwienia bieżącej 
pracy nad Światowym Sojuszem Młodzieży” [287]. Jego żona 
Consuelo, hrabina Ballestrem, również zasiadała w zarządzie 
WYA [288]. Nieżyjąca już Johanna, hrabina Westfalii, założyła 
także Christendemokraten für das Leben (https://cdl-online.
net/) – Chrześcijańscy Demokraci dla Życia – w ramach 
Niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, gdzie Sophia 
Kuby z ADF International (patrz rozdział 1) obecnie pełni 
funkcję wiceprzewodniczącej [289]. Rodzina założyciela Ja zum 
Leben, von Westphalenowie / von Hohenbergowie (którzy są 
związani z rodziną von Habsburg-Lothringens), kontynuuje 
tę tradycję, a kolejne pokolenia obejmują zarządzanie Ja 
zum Leben, 38 pracując dla ADF International39 i zasiadając  
w zarządzie WYA [290]. Stiftung für Familienwerte również zrzesza 
kilku arystokratów w swoich organach zarządzających,40, w tym 

36  Arcyksiężna Christiana von Habsburg-Lothringen była prelegentem na WCF 2017 w Budapeszcie.
37  Patriarcha, nieżyjący już Otto von Habsburg, wieloletni niemiecki parlamentarzysta, został pośmiertnie wymieniony jako patron DHI. Zobacz 

http://www.dignitatishumanae.com/index.php/about-us/about-the-institute/ .
38  Patrz Elisabeth Hohenburg i jej mąż, książę Nikolaus Hohenberg, w zarządzie Ja zum Leben pod adresem https://ja-zum-leben.de/startseite/ueber-

uns/unsere-stiftungsleitung/ .
39  Johanna Hohenberg, wnuczka zmarłej Johanny, hrabiny Westfalii, jest specjalistą ds. komunikacji w ADF International. Zobacz https://www.

lightworkers.com/anti-christian-violence-in-india/ .
40  Są to Hedwig von Beverfoerde; Friedrich, hrabia Eulenburg-Hertefeld; Ludwig, hrabia Yorck von Wartenburg; Bolko von Reinersdorff  

i dr Tilman Rüsch (z firmy Siemens). Zobacz https://www.stiftung-familienwerte.de/stiftung .
41  Jakob Cornides von Krempach, obecnie urzędnik w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej, pochodzi z pomniejszej austriackiej 

rodziny arystokratycznej. Jest również doradcą prawnym Ordo Iuris (patrz https://en.ordoiuris.pl/dr-jakob-cornides ), autorem kilku raportów  
o treściach antygenderowych opublikowanych przez C-FAM (patrz https://c-fam.org/white_paper/natural-and-un-natural-law/ ) , autorem manifestu 
Agenda Europe „Przywracanie naturalnego porządku" i administratorem nieaktywnego obecnie bloga Agenda Europe (patrz https://
agendaeurope.wordpress.com/ ) .
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powiązania z szeregiem działaczy antygenderowych, m.in. 
dzięki zasiadaniu w zarządzie Ja zum Leben [300] oraz Grupie 
Doradczej Dialogue of Civilizations Jakunina [301], i utrzymuje 
przyjazne stosunki ze skrajnie prawicowym ideologiem Stevem 
Bannonem [302]. Książę Louis Alphonse de Bourbon, prawnuk 
hiszpańskiego dyktatora generała Franco i pretendent do tronu 
francuskiego i hiszpańskiego [303], dyskutował także z partią 
VOX w 2019 r. na temat możliwego wejścia do hiszpańskiej 
polityki [304]. Innym pretendentem do hiszpańskiego tronu 
jest karlista [305], książę Sixtus Henry z Bourbon-Parma, 
który był obecny na wiedeńskim zgromadzeniu Małofiejewa  
w 2014 r. (patrz rozdział 2). 

Pochodzący z Francji hrabia Henri de Castries, były dyrektor 
generalny AXA i bliski François Filliona, kandydata Partii 
Republikańskiej na prezydenta w 2016 r., jest podobno 
„potwornie prawicowy w kwestiach społecznych, edukacji. Jest 
jednym z fundatorów La Manif Pour Tous” [306]. Inni francuscy 
arystokraci popierający LMPT to Grégor Puppinck [307] z ECLJ 
(patrz rozdział 1) oraz Ludovine de la Rochere, prezes LMPT. 
Wicehrabia Philippe De Villiers, nacjonalistyczny polityk  
z lat 90., cieszy się majątkiem o wartości 146 milionów EUR 
powstałym z inwestycji w nieruchomości, najbardziej znaną 
jest francuski park rozrywki o tematyce historycznej [308].  
De Villiers, który przekazał darowizny na rzecz Fundacji 
Jérôme'a Lejeune'a [309], ogłosił w 2014 r. plany zaangażowania 

się we wspólne przedsięwzięcie z Małofiejewem, którego celem 
ma być zbudowanie podobnego parku rozrywki o tematyce 
prawosławnej na okupowanym przez Rosję Krymie [310].

Ponadto, rosyjska emigracja o szlacheckim pochodzeniu43 
„podtrzymuje szczelną społeczność w całej Europie, stymulując 
ją przez gale i zjazdy formalne” [311] i panuje w przestrzeni 
rosyjskojęzycznej, pojawiając się także na antygenderowej 
scenie. Jednym z przykładów jest książę Zurab Chavchavadze  
(z gruzińskiej arystokracji), członek zarządu Fundacji św. Bazylego 
Wielkiego [312] i skrajnie prawicowego think tanku Katehon [313], 
 który jest spokrewniony na drodze małżeństwa ze starszym 
rosyjskim arystokratą, księciem Dmitrijem Michajłowiczem 
Szachowskojem.44 Książę Chavchavadze prowadzi także 
szkołę Małofiejewa w Moskwie, która „ma funkcjonować jako 
'prawosławny Eton', przygotowując nową elitę na przyszłość 
rosyjskiej monarchii” [314]. Małofiejew faktycznie próbował 
założyć monarchistyczną partię polityczną, aby wesprzeć 
Władimira Putina jako nowego cara, a nawet zaproponował 
zastąpienie Dumy Państwowej „Zgromadzeniem Szlachty”, 
które finansuje od 2015 r. [315].

TFP jest samo w sobie definicją sieci klerykalno-arystokratycznej, 
ponieważ jest to pseudokatolicki ruch religijny złożony  
z arystokratów, którego deklarowanym celem jest przywrócenie 
szlachty do władzy, jak wyszczególniono w „The Nobility and 
Analogous Traditional Elites” [316]. Znani arystokraci zrzeszeni 
w TFP to brazylijska rodzina cesarska Orlean-Bragança [317]  
i Coda Nunziante z Neapolu, 45 oprócz wspomnianego powyżej 
Paula von Oldenburga. Członkowie rodziny Orlean-Bragança są 
aktywni w sieci TFP [318] i nadal dążą do powrotu ich imperialnej 
władzy [319]. Prawnuk ostatniego cesarza Brazylii, Luiz Philippe 
z domu Orléans-Braganza, został wybrany do brazylijskiego 
parlamentu w 2018 r. z ramienia Partii Społeczno-Liberalnej 
prezydenta Bolsonaro [320]. 

Przykładem arystokratów działających w TFP są sygnatariusze 
„Deklaracji wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła  
o małżeństwie i jego nieprzerwanej dyscyplinie”46 wydanej jako 
ostrzeżenie związane rozważaniem przez Watykan bardziej 
liberalnego myślenia o małżeństwie i rodzinie z 2016 r. Nowe 

42  Regularnie zapraszanymi od lat 90. VIP-ami na WCF byli: Max Czernin (rodzina szlachecka z Czech); Graf Maximilian Meran i rodzina (Austria); 
Grafin Lodron (rodzina szlachecka z Trentino); Grafin Goess (austriacka rodzina szlachecka); markiza Immaculata Solaro del Borgo (włoska 
rodzina szlachecka); Madame Sybille Le Hodey (wyższa sfera belgijskiej burżuazji); Irina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein (niemiecka rodzina 
książęca); Contesse Armand de Malherbe (francuska rodzina szlachecka); Madame Elizabeth de Sejournet (arystokracja belgijska); Michaela 
Freifrau von Heereman (niemiecka rodzina szlachecka); Beatrice de Chateauvieux (francuska rodzina szlachecka); i Anne d'Harambure 
(francuska rodzina szlachecka).

43  Rosyjska szlachta emigracyjna uciekła z terytorium carskiej Rosji podczas rewolucji bolszewickiej w 1917 roku, wielu osiedliło się we Francji 
i Europie Zachodniej. Patrz David Edwards, The White Émigré Epic, Russian Life, 1 listopada 2018, https://www.russianlife.com/magazine/nov-
dec-2018/the-white-emigre-epic/ .

44  Córka księcia Zuaraba Chavchvadze jest żoną syna księcia Dmitrija Michajłowicza Shakhovskoya. Rodzina Shakhovskoy należy do najstarszych 
arystokratycznych rodów rosyjskiej szlachty, „która wywodzi swoje korzenie ze średniowiecznej dynastii Ruryków” (Gregory Feifer, Why Russia's 
Former Nobility Is Support the Kremlin, 2015).

45  Nieżyjący już Luigi Coda Nunziate, markiz Neapolu, przedstawiciel starej włoskiej rodziny arystokratycznej, działał w skrajnie prawicowym 
Movimento Sociale italiano i założył kilka organizacji antygenderowych we Włoszech, w tym La Famiglia Domani i Marcia per la Vita Italia. Jest 
wspominany jako przyjaciel TFP i założyciel Szlachetności i Tradycji. Jego działalność antygenderową przejęła córka, Virginia Coda Nunziate, po 
jego śmierci w 2015 r. Patrz http://www.correspondanceeuropeenne.eu/2015/07/31/in-memoriam-le-marquis-luigi-coda-nunziante-1930-2015/.
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rodzina zapewnia rodzinne dziedzictwo. Nie chodzi tylko  
o własność prywatną, ale także o „wyższy” rodowód. Ponieważ 
ta świętość nierówności jest przekazywana embrionalnie, 
pogarda dla tego właśnie procesu embrionalnego byłaby 
również pogardą wobec świętej różnicy klasowej. „Ochrona 
życia” jest w tym wymiarze „ochroną szlachty”” [325]. Jednakże 
Martin Gak uważa, że pociąg między europejską arystokracją 
a strategami religijnych ekstremistów jest wzajemny, ponieważ 
„w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie Bannon 
wykorzystał Partię Republikańską do umieszczenia w pozycji 
władzy kandydata Tea Party, w Europie brakuje znaczącej 
politycznie nacjonalistyczno-religijnej prawicy, którą można 
zmobilizować zgodnie z populistycznymi planami. Można 
mniemać, że jest to właśnie zadanie kręgu europejskich 
arystokratów Bannona” [326].

RZUT OKA NA ELITY 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

• Europejskie elity społeczne i gospodarcze stanowią 
ważną część antygenderowej sceny i związanego z tym 
krajobrazu alternatywnych i skrajnie prawicowych 
źródeł finansowania. Takich elit jest co najmniej 
60 i opisać je można w dwóch kategoriach: osoby  
i korporacje zamożne, powszechnie znane jako „jeden 
procent”, oraz sieci klerykalno-arystokratyczne. 

•  Zamożne osoby i korporacje finansowały inicjatywy 
antygenderowe i pomogły w rozwoju alternatywnych 
i skrajnie prawicowych partii w całej Europie, 
które łączę ekstremizm religijny z ekonomicznym 
hiperlibertarianizmem.

• Sieci klerykalne i arystokratyczne założyły prywatne 
fundacje, które wspierają mobilizacje przeciwko aborcji 
 i LGBTQI, a w niektórych przypadkach kierują 
organizacjami i wydarzeniami antygenderowymi. 

• Do darczyńców ruchu antygenderowegoXXI wieku 
należą współcześni apologeci hiszpańskiego frankizmu  
i niemieckiej III Rzeszy, pretendenci do nieistniejących 
już tronów Austrii, Brazylii, Francji, Niemiec i Hiszpanii 
oraz orędownicy całkowicie nowego carskiego ustroju 
w Rosji. 

pokolenie millenialnych arystokratów to entuzjastyczni 
zwolennicy TFP, co ilustruje doskonale 28-letni Alexander 
Tschugguel z austriackiej rodziny magnackiej, który na chwilę 
zasłynął z bezceremonialnego wyrzucenia posągu inkaskiej 
bogini do Tybru w Rzymie podczas watykańskiego synodu 
odbywającego się jesienią 2019 r. [321]

Docieramy wreszcie do królewskiej rodziny Kataru, która 
również opowiadała się za filantropią antygenderową. Jej 
Wysokość szejka Moza Bint Nasser, „najwspanialsza z wielu 
żon byłego [katarskiego] emira” [322] , założyła w 2006 r. Doha 
International Family Institute (https://www.difi.org.qa/) – DIFI 
– w ramach Qatar Foundation. DIFI ma na celu promowanie 
świadomości problemów rodzin w świecie arabskim i poza 
nim i opiera się na „Deklaracji z Doha w sprawie rodziny, która 
potwierdza zobowiązania społeczności międzynarodowej 
w związku ze wzmocnieniem rodziny jako naturalnej  
i podstawowej jednostki społecznej i zachęca rządy, organizacje 
międzynarodowe i członków społeczeństwa obywatelskiego 
do podejmowania działań na rzecz promowania i wspierania 
rodziny” [323]. Brian Whitaker w 2016 r. ujawnił, jak katarska 
rodzina królewska ufundowała za pośrednictwem DIFI serię 
inicjatyw antygenderowych na poziomie światowym oraz w 
 Europie i na Bliskim Wschodzie, współpracując z amerykańskimi 
działaczami katolickimi i mormońskimi w latach 2008-2012 [324].

Sieci klerykalne i arystokratyczne wykonują wiele zadań  
w zakresie pozyskiwania funduszy: oferują prestiż, finansowanie 
i legitymizację światopoglądu opartego na odziedziczonej 
nierówności uświęconej przez nauki religijne. Andreas Kemper 
wyjaśnia motywację arystokratycznych rodzin do zaangażowania 
w działalność antygenderową: „Związek między tym ruchem 
„obrońców życia” a jego arystokratycznymi zwolennikami 
leży w dziedzictwie. Rodzina powinna być „święta”, ponieważ 

46  Arystokratyczni sygnatariusze to: hrabia Giorgio Piccolomini (Włochy); hrabina Felicitas Piccolomini (Włochy); Jego Cesarska Wysokość książę 
Dom Luiz z Orleans-Braganza, głowa domu cesarskiego Brazylii; Jego Wysokość książę Paul z Oldenburgów (Niemcy); Jej Wysokość księżna Pilar 
z Oldenburgów (Niemcy); książę Carlo Massimo (Włochy); księżniczka Elisa Massimo (Włochy); Jego Cesarska Wysokość książę Dom Bertrand  
z Orleans-Braganza (Brazylia); arcyksiężna Alejandra Habsburg (pani Hector Riesle Contreras) (Austria, Chile); Mathias von Gersdorff, pisarz 
 i wykładowca (Niemcy); markiza Gabriella Spalletti Trivelli Coda Nunziante (Włochy); Virginia Coda Nunziante, prezes Famiglia Domani (Włochy); 
Tatiana Osorio de Moscoso, księżna Montemar (Hiszpania); Jej Najjaśniejsza Wysokość księżniczka Benigna Reuss (Hiszpania); markiza Maria 
Negrotto Cambiaso (Włochy); Luiza księżna Colonna di Paliano (Włochy); i hrabina Lucrezia Piccolomini Adami (Włochy). Zobacz https://www.
filialappeal.org/seemore/ .
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Ekstremiści religijni podłączyli się pod prawdopodobnie 
najbardziej obiecujące źródło finansowania w Europie: 
finansowanie rządowe. Choć wiele organizacji antygenderowych 
może korzystać ze wsparcia władz publicznych w swoich 
ogólnych działaniach47  i dzięki temu angażować się w działalność 
antygenderową lub bazować na przysługach sojuszników 
politycznych,48  finansowanie przez rząd akcji antygenderowych 
dotyczy pięciu głównych obszarów: funduszy mających na 
celu wprowadzanie kobiet w błąd; funduszy na indoktrynację 
młodych ludzi; działanie jako rządowa komora echa; 
finansowanie aktywizmu politycznego; i antygenderowa miękka 
dyplomacja. Co więcej, niektóre podmioty antygenderowe 
korzystają ze zinstytucjonalizowanych mechanizmów dotacji 
państwowych. 

6.1  WPROWADZANIE KOBIET  
W BŁĄD

Długofalowym celem organizacji antygenderowych jest 
utrudnienie dostępu do aborcji, co zostało wypowiedziane jasno 
na szczycie PNfV w 2017 r. [327], w zgodzie z potrójną strategią 
zapobiegania, ograniczania i zakazywania aborcji.  Wysiłki na rzecz 
ograniczenia i zakazania aborcji są dobrze udokumentowane 
[328], ale mniej znane są próby jej zapobiegania. Zamiast skupiać 
się tym, dlaczego kobiety rozważają przerwanie ciąży, czyli na 
zapobieganiu niechcianym ciążom, działacze antygenderowi 
skupili się na wprowadzaniu w błąd kobiet w ciąży, jeśli chodzi 
o ich prawa związane ze zdrowiem. W związku z tym kilku 
religijnych działaczy ekstremistycznych wyspecjalizowało się 
w uzyskiwaniu dostępu do funduszy publicznych na tworzenie 
„centrów ciąży kryzysowej”, których celem jest zniechęcanie 
kobiet do korzystania z legalnych usług aborcyjnych. Na 
początku 2020 r. OpenDemocracy ujawniło sposób działania 
sieci ośrodków ciąży kryzysowej na całym świecie, także  
w Europie. Wiele pracuje na podstawie tego samego podręcznika 
stworzonego przez amerykańską organizację antyaborcyjną 
Heartbeat International [329]. 
W Europie kilka instytucji publicznych finansuje ośrodki 
ciąż kryzysowych. Dochodzenie hiszpańskiego El Periodico  

z 2019 r. wykazało, że władze publiczne przekazały  
1,8 mln EUR pięciu organizacjom antyaborcyjnym w latach 
2014–2018 [330], a największym odbiorcą jest Red Madre 
(„Sieć matek”) (https://www.redmadre.es/), która prowadzi 
sieć ośrodków ciąż kryzysowych. Hiszpański rząd przekazał 
lwią część kwoty 975 tys. EUR, a pozostała część pochodziła  
z regionalnych społeczności autonomicznych. Podobnie  
w lipcu 2020 r. rząd maltański ogłosił, że wesprze organizację 
Life Network of Malta (https://lifenetwork.eu/) dotacją  
w wysokości 130 tys. EUR na rzecz jej działań zapobiegania 
aborcji na drodze stronniczego poradnictwa [331]. Słowackie 
Forum Zivota (patrz rozdział 3.1) skorzystało z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla rozwoju ośrodków ciąży kryzysowej. 49  Z kolei 
słowackie Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
zapewnia dotacje państwowe organizacjom antyaborcyjnym, 
takim jak Ano Pre Zivot, Forum Zivota i Alexis [332], które 
prowadzą centra ciąż kryzysowych. 

W Holandii nowa organizacja SIRIZ (https://www.siriz.
nl/), powstała z holenderskiego ruchu antyaborcyjnego  
w 2013 r., skorzystała z publicznego finansowania centrów ciąży 
kryzysowej. Zaczęło się od dotacji w wysokości 700 tys. EUR  
w 2013 r., aż w 2018 r. osiągnięto 1,7 mln EUR, co pozwoliło na 
rozszerzenie działalności na 13 lokalizacji w całym kraju. Innym 
ważnym sponsorem SIRIZ jest jego organizacja macierzysta, 
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) 
– Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Nienarodzonego Dziecka 
– która w latach 2015-2017 przekazała SIRIZ roczne dotacje  
w wysokości od 670 tys. do 1,1 miliona EUR [333]. 

Najbardziej rozbudowana sieć ośrodków ciąży kryzysowej 
znajduje się  we Włoszech, gdzie Movimento per la Vita 
rozpoczęło tę praktykę w 1975 r. (zaraz po legalizacji aborcji) 
i rozrosło się do ponad 350 centri di aiuto alla vita („ośrodków 
pomocy życiu”) [334] na terenie całego kraju, czasem 
zlokalizowanych w szpitalach publicznych [335]. Chociaż 
Movimento per la Vita nie ujawnia szczegółowych informacji 
finansowych, umiejscowienie tych ośrodków w publicznych 
placówkach ochrony zdrowia sugeruje, że korzystają one ze 
wsparcia rządu lub władz regionalnych. 
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47  Na przykład, francuskie NGO Familles de France i Les Associations familiales catholiques (AFC) otrzymały ogólne wsparcie operacyjne od władz 
miejskich i innych władz lokalnych. Zobacz Timothée de Rauglaudre, Qui finance La Manif pour tous?, 2020.

48  W Słowenii w lutym 2021 r. organizacja antygenderowa Iskreni Institute otrzymała 130 000 EUR z przetargu publicznego finansowanego 
z funduszy europejskich na projekty mające na celu złagodzenie wpływu pandemii COVID-19 na grupy szczególnie wrażliwe. 
Minister, który przyznał to zamówienie, był wcześniej związany ze wspomnianą organizacją. Patrz https://www.mladina.si/204389/
zavod-iskreni-na-javnem-razpisu-prejel-130-000-evrov/?fbclid=IwAR3nD-wNa6oy79Gyb_4fqeMKgA-vTuwn8MHy-AnLAZa9khF1kfIMTTRoR

49  Zobacz Centrum Femina ( https://centrumfemina.sk/ ) i Alexis ( https://www.alexisporadna.sk/ ), oba twory Forum Zivota korzystające z funduszy UE.

https://www.nytimes.com/2018/12/07/world/europe/princess-gloria-von-thurn-und-taxis-francis.html
https://www.nytimes.com/2018/12/07/world/europe/princess-gloria-von-thurn-und-taxis-francis.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/europes-aristocratic-elite-in-the-fight-against-womens-and-lgbt-rights/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/europes-aristocratic-elite-in-the-fight-against-womens-and-lgbt-rights/
https://royalcentral.co.uk/europe/spain/pretender-to-the-french-throne-could-soon-enter-spanish-politics-130845/
https://royalcentral.co.uk/europe/spain/pretender-to-the-french-throne-could-soon-enter-spanish-politics-130845/
a.com/topic/Pragmatic-Sanction-of-King-Ferdinand-VII
https://blogs.mediapart.fr/timothee-de-rauglaudre/blog/200820/qui-finance-la-manif-pour-tous
https://blogs.mediapart.fr/timothee-de-rauglaudre/blog/200820/qui-finance-la-manif-pour-tous
http://www.virnot-de-lamissart.com/Puppinck.html
http://fr.mediamass.net/people/philippe-de-villiers/plus-gros-salaire.html
http://fr.mediamass.net/people/philippe-de-villiers/plus-gros-salaire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/08/2140471-puy-fou-donne-50-000e-association-anti-ivg-anti-euthanasie.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/08/2140471-puy-fou-donne-50-000e-association-anti-ivg-anti-euthanasie.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/08/17/les-affaires-en-crimee-de-philippe-de-villiers-avec-loligarque-konstantin-malofeev-533594.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/08/17/les-affaires-en-crimee-de-philippe-de-villiers-avec-loligarque-konstantin-malofeev-533594.html
https://russia-insider.com/en/2015/03/26/4994
https://russia-insider.com/en/2015/03/26/4994
https://katehon.com/about-us
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/06/russia-revolution-tsarist-school-moscow-nicholas-ii
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/06/russia-revolution-tsarist-school-moscow-nicholas-ii
https://nobility.org/
https://www.monarquia.org.br/home.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47728267
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47728267
https://www.camara.leg.br/deputados/204526
https://www.ncregister.com/blog/austrian-catholic-why-i-threw-pachamama-statues-into-the-tiber
https://www.ncregister.com/blog/austrian-catholic-why-i-threw-pachamama-statues-into-the-tiber
https://medium.com/@Brian_Whit/qatars-christian-crusaders-637d9c0f351e#.foolxxyxg
https://medium.com/@Brian_Whit/qatars-christian-crusaders-637d9c0f351e#.foolxxyxg
https://www.difi.org.qa/about/
https://medium.com/@martin_6311/steve-bannons-church-and-the-construction-of-a-european-christian-right-b34694ea0274
https://medium.com/@martin_6311/steve-bannons-church-and-the-construction-of-a-european-christian-right-b34694ea0274
https://www.mladina.si/204389/zavod-iskreni-na-javnem-razpisu-prejel-130-000-evrov/?fbclid=IwAR3nD-wNa6oy79Gyb_4fqeMKgA-vTuwn8MHy-AnLAZa9khF1kfIMTTRoR-A
https://www.mladina.si/204389/zavod-iskreni-na-javnem-razpisu-prejel-130-000-evrov/?fbclid=IwAR3nD-wNa6oy79Gyb_4fqeMKgA-vTuwn8MHy-AnLAZa9khF1kfIMTTRoR-A
https://centrumfemina.sk/
https://www.alexisporadna.sk/
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5050   Pełny program Human Dignity Curriculum kosztuje 3 tys. USD dla grupy 10 Pełny program Human Dignity Curriculum kosztuje 3 tys. USD dla grupy 10

6.2  INDOKTRYNACJA 
 MŁODEGO POKOLENIA

Ekstremiści religijni wykorzystali publiczne fundusze 
przeznaczone na pomoc młodzieży, wprowadzając  
w ten sposób dzieci i młodych ludzi w swoje regresywne 
programy i pozbawiając ich jednocześnie korzyści płynących  
z kompleksowej edukacji seksualnej. Jednym z takich programów 
jest „Human Dignity Curriculum” opracowany przez WYA, [338] 
który jest świecką wersją katolickiego dogmatu społecznego, 
który prezentowany jest władzom publicznym jako materiał 
szkolny.50  WYA twierdzi, że władze publiczne w Chorwacji, na 
Malcie i na Filipinach włączyły to narzędzie do swoich krajowych 
programów edukacyjnych [339]. Oprócz wykorzystania relacji  
z amerykańskimi organizacjami zbierającymi środki na 
działania chrześcijańskiej prawicy (patrz rozdział 1) i europejską 
arystokracją (patrz rozdział 3), WYA zyskało dostęp do funduszy 
UE, promując swoje szkolenia „obrońców godności ludzkiej” 
[340]. Od 2010 r. WYA otrzymuje roczną dotację operacyjną 
i dodatkowe projekty o łącznej wysokości 380 tys. USD  
w ramach unijnego programu ERASMUS (który zachęca do 
transgranicznych wymian młodzieży). Dla przykładu, fundusze 
unijne pozwalają WYA Europe na prowadzenie programu 
stażowego w celu uspołecznienia afrykańskiej młodzieży, która 
następnie prowadzi kampanię przeciwko wszechstronnej 
edukacji seksualnej w swoich krajach [341]. Co ciekawe, Komisja 
Europejska stwierdza, że żaden projekt WYA nie osiągnął 
zamierzonych celów [342]. 

Inny przykład pochodzi z Ukrainy, gdzie w 2019 r. władze 
publiczne zapewniły wsparcie finansowe „edukacji narodowo-
patriotycznej” prowadzonej przez dwie ukraińskie grupy 
społeczeństwa obywatelskiego (Korpus Narodowy i C-14), 
które w raporcie Departamentu Stanu USA z 2019 r. zostały 
wymienione jako „nacjonalistyczne grupy nienawiści” [343]. 
Obie grupy były zamieszane w akty przemocy, w tym „ataki na 
członków ukraińskiej mniejszości romskiej, LGBT, działaczki 
feministyczne i dziennikarzy” [344]. Przyznane środki pozwoliłyby 
obu grupom na znaczne rozszerzenie swojego wpływu na 
młodych ludzi na Ukrainie. 

Najbardziej efektowny trud włożono w zarówno dotarcie do jak 
największej liczby dzieci, jak i osiągnięcie przychodu włożono 
w program certyfikacji szkół w Polsce (Certyfikat Szkoła Przyjazna 
Rodzinie) [345], o które szkoły mogą się ubiegać i za które 
muszą płacić. Certyfikaty te są inicjatywą Centrum Wspierania 
Inicjatyw dla Życia i Rodziny (CZiR) – organizacji zrzeszonej  
w TFP. Chociaż certyfikat jest oficjalnie bezpłatny, 
zainteresowana instytucja musi podpisać umowę  
i w konsekwencji jej zapisów podjąć szkolenie, które obejmuje 
zobowiązanie do zakazania „promowania przedwczesnej 
inicjacji seksualnej, kwestionowania biologicznej i kulturowej 
stabilności ról płciowych kobiet i mężczyzn i głoszenia separacji 
płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej” [346].  

50  Pełny program Human Dignity Curriculum kosztuje 3 tys. USD dla grupy 10 lub więcej uczniów. Zobacz https://www.wya.net/programs/human-
dignity-curriculum/ .

Finansowana przez UE kampania billboardów 
antyaborcyjnych rządu węgierskiego, 2011 r.

Jednak na Węgrzech ośrodki ciąży kryzysowej wykraczają 
poza prywatne inicjatywy religijnych ekstremistów, które 
otrzymują fundusze rządowe, gdyż tam stały się elementem 
polityki państwa. W 2011 r. rząd Węgier wykorzystał  
416 tys. EUR z unijnego programu na rzecz zatrudnienia 
i solidarności społecznej PROGRESS na sfinansowanie 
antyaborcyjnej kampanii billboardowej, która przedstawiała 
płód z podpisem „Rozumiem, że nie jesteście jeszcze na mnie 
gotowi, ale oddajcie mnie do adopcji. POZWÓLCIE MI ŻYĆ!”.  
KE wycofała środki z kampanii po fali ostrej krytyki [336]. 
Sięgając po bardziej aktualne sytuacje, Katalin Novak, Minister  
ds. Rodziny w rządzie Fideszu, stwierdziła w listopadzie  
2020 r., że organizacje kościelne i fundacyjne mogłyby pomóc 
kobietom rozważającym aborcję w podjęciu decyzji, gdyż „być 
może częściowo dzięki temu liczba aborcji spadła o 30% w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat”. [337] 

CZiR generuje przychody z modułów szkoleniowych, które 
kosztują od 300 PLN (69 EUR) do 1000 PLN (227 EUR).  
CZiR informuje, że od września 2020 r. w programie „Szkoła 
przyjazna rodzinie” uczestniczyło 918 polskich placówek 
oświatowych [347]. 

6.3  DZIAŁANIE JAKO RZĄDOWE ECHO

Niektórzy działacze antygenderowi stali się przydatnymi 
sojusznikami nieliberalnych rządów i zostali nagrodzeni 
publicznymi środkami finansowymi, aby mogli dalej rezonować 
i przekazywać oficjalną propagandę. Najlepsze przykłady 
pochodzą z Polski, od Fundacji Lux Veritatis i związanego z TFP 
Ordo Iuris, oraz Węgier, od kilku podmiotów orbitujących wokół 
premiera Orbana i partii Fidesz. 

Jeśli chodzi o Polskę, dwa główne mechanizmy rządowego 
wsparcia krajowego społeczeństwa obywatelskiego związane są 
z Narodowym Instytutem Wolności (NIW) [348] oraz Konfederacją 
Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR) [349]. Ordo 
Iuris i powiązane organizacje satelitarne TFP zapewniły sobie 
kluczowe pozycje w strukturach NIW i KIPR. W maju 2021 r. 
Oko Press poinformowało, że Tymoteusz Zych, wiceszef Ordo 
Iuris, zasiadał w zarządzie NIW od 2018 r., który to przyznawał 
zamówienia publiczne na łączną kwotę kilku milionów euro 
podmiotom powiązanym z TFP, w których Zych i inne osoby 
powiązane z Ordo Iuris pełnią określone funkcje w organach 
zarządzających [350]. 

Ordo zarządza funduszem KIPR, który służy jako alternatywne 
forum polskich organizacji pozarządowych skupiających 
swoje działania na „patriotyzmie, wspólnocie, suwerenności, 
wolności, społeczeństwie obywatelskim i rodzinie” [351]. Dzięki 
temu polski rząd może kierować fundusze bezpośrednio 
do zaprzyjaźnionych NGO, z dala od grup pro-kobiecych, 
obrońców praw człowieka czy organizacji LGBTQI [352].  
W maju 2021 r. Paweł Kwaśniak, były szef CZiR, organizacji 

zrzeszonej w TFP, został mianowany szefem KIPR i stwierdził, 
że „musimy zadbać o to, aby konserwatywne wartości, takie 
jak rodzina i patriotyzm, były fundamentem władzy publicznej 
i naturalnym punktem odniesienia dla jak największej części 
społeczeństwa” [353]. Samo Ordo Iuris twierdzi, że nie korzysta 
z funduszy rządowych, ale jako zarządca funduszy KIPR 
może przekazywać fundusze do organizacji o podobnych 
poglądach, w tym do organizacji satelitarnych. Rząd norweski 
(który zapewnia finansowanie Polsce w ramach członkostwa 
Norwegii w Europejskim Obszarze Gospodarczym) uznał takie 
podejście do finansowania społeczeństwa obywatelskiego za 
problematyczne i wynegocjował w 2017 r. mechanizm obejścia 
KIPR [354]. W październiku 2020 r. Norwegia całkowicie zamroziła 
finansowanie dla Polski z powodu obaw o przywiązanie tego 
kraju do wartości europejskich [355]. 

Fundacja Lux Veritatis i „Imperium Rydzyka" wykraczają poza 
działanie jako rządowe echo i dążą do zostania prawdziwym 
megafonem związanym z partią PiS. Prawdopodobnie 
najbliższym odpowiednikiem tego systemu byłoby wyobrażenie 
sobie amerykańskiego teleewangelisty jako właściciela kanału 
Fox News. Rydzyk zbudował swoje imperium dzięki dotacjom 
rządowym z niemal wszystkich obszarów funkcjonowania 
państwa polskiego i darowiznom od społeczeństwa oraz na 
drodze sprzedaży czasu antenowego. Lux Veritatis pozyskało 
kontrakty i granty od ponad 10 polskich ministerstw i agencji 
rządowych o łącznej wartości ponad 47 milionów EUR,51  
a prawicowi politycy nadal stanowią najbardziej lojalną bazę 
klientów Rydzyka jeśli chodzi o jego cenny czas antenowy. 

Ordo Iuris, powiązane organizacje TFP i podmioty w ramach 
„imperium Rydzyka” zachowują swoją niezależność, aby 
wywierać presję na rządy i społeczeństwa w swoich krajach. 
Niektóre nieliberalne rządy zepchnęły ideę społeczeństwa 
obywatelskiego na margines nieistnienia, a następnie stworzyły 
„organizacje pozarządowe zorganizowane przez rząd” – czyli 

51  Należą do nich: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony oraz 
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Zobacz http://www.dlugwdziecznosci.pl/#one .

„Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie."

Prezes i wiceprezes Ordo Iuris, 
 Jerzy Kwaśniewski i Tymoteusz Zych.

https://www.wya.net/programs/human-dignity-curriculum/
https://www.wya.net/programs/human-dignity-curriculum/
http://www.dlugwdziecznosci.pl/#one
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GONGO. Andrea Peto i Weronika Grzebalska wyjaśniają, 
dlaczego „celem nieliberalnych reżimów w Europie Środkowej 
jest przekształcenie postkomunistycznej infrastruktury 
na korzyść nowej elity rządzącej i jej grupy wyborców”, co 
wymaga „zastąpienia uprzednich struktur społeczeństwa 
obywatelskiego i praw człowieka prorządowymi NGO, które 
wspierają agendę państwa”. Finansowanie jest kluczowym 
elementem wspomnianej transformacji, ponieważ „sektor 
NGO jest przekształcany dystrybucją funduszy unijnych  
i państwowych, aż utworzą one grupy podzielające ideologię 
grup rządzących, uzależniając organizacje postępowe od coraz 
mniejszych darowizn zagranicznych i w dużej mierze czyniąc je 
niezdolnymi do wpływania na politykę wewnętrzną” [356]. 

Na Węgrzech można zaobserwować model transformacji 
krajobrazu NGO w kierunku sponsorowanego przez państwo, 
antygenderowego ultrakonserwatyzmu. Márton Sarkadi Nagy 
z Átlátszó na łamach VSquare [357] wyjaśnia, jak nowa generacja 
ultrakonserwatywnych, antygenderowych GONGO pojawiła się 
na Węgrzech od 2013 r. dzięki bezpośredniemu i nielegalnemu 
finansowaniu pochodzącemu od premiera Viktora Orbana. 
Mówiąc dokładniej, Kancelaria Premiera poprzez usta 
węgierskiego Centrum Praw Podstawowych „zapowiedziała 
utworzenie nowej międzynarodowej sieci sił konserwatywnych 
mających na celu wsparcie narodowego konserwatywnego 
przebudzenia Europy” we współpracy z Ordo Iuris i z zapleczem 
2,53 miliona EUR w grantach finansowanych przez różne tajne 
filie w latach 2018-2020. Inni ultrakonserwatywni działacze 
finansowani przez węgierski rząd to związany z TFP Magyar 
Alapítvány a Keresztény Civilizációért (MAKC) – Węgierska 
Fundacja Cywilizacji Chrześcijańskiej – pod wodzą „byłego 
neonazisty Pétera Szásza, [który] teraz regularnie pojawia 
się w mediach przyjaznych Fideszowi”; Fundacja Barankovics 
István, polityczna fundacja Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP – Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa), 
mała partia chrześcijańska sprzymierzona z Fideszem. Innym 
beneficjentem jest Human Dignity Centre, które było głównym 
przedstawicielem nieudanej ECI „Mama, tata i dzieci” [358]  
z 2015 r. (patrz rozdział 3.2) i którego kierownictwo było 
zaangażowane w działalność CitizenGO i KDNP 52 [359]. Kończąc 
węgierski wątek, w 2020 r. tamtejszy rząd ogłosił przekazanie 
PNfV kwoty 140 tys. EUR [360], informując o tym, że kolejny 
Transatlantycki Szczyt PNfV odbędzie się w węgierskim 
parlamencie w listopadzie 2021 r. i że PNfV otworzyło biuro  
w Budapeszcie [361]. 

6.4  FINANSOWANIE AKTYWIZMU 
POLITYCZNEGO

Kilku ekstremistów religijnych obrało za cel pozyskanie środków 

publicznych na finansowanie działalności politycznej. Strategia 
ta pociąga za sobą przekształcenie się w partie polityczne, 
aby móc wykorzystać środki publiczne i skorzystać z innych 
benefitów finansowych dostępnych dla partii politycznych. 
Proces ten składa się z kilku etapów, a pierwszy to rejestracja 
jako partia polityczna. Władze francuskie uznały LMPT (patrz 
rozdział 3.2) za partię polityczną w 2015 r. [362], a w następnym 
roku skrajnie prawicową katolicką grupę Civitas [363]. Jednak 
żadne z nich nie wystawiło kandydatów we francuskich 
wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2017 r., a prezes 
LMPT wyjaśnił, że jej nowy status polega na umożliwieniu 
darczyńcom odliczeń podatkowych [364]. 

Następny krok polega na znalezieniu podobnie myślących 
działaczy politycznych w innych krajach, którzy będą ubiegać 
się o fundusze unijne dostępne dla europejskich partii 

FINANSOWANIE Z PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA 
RZECZ ECPM I SALLUX

Kampania billboardowa ECPM przeciwko ratyfikacji 
Konwencji Stambulskiej opłacona ze środków UE, 
Chorwacja, 2018.

52  Edit Frivaldszky, która kieruje Human Dignity Centre, kierowała również węgierskimi działaniami CitizenGO, a jej mąż jest byłym politykiem 
partii KDNP, patrz Márton Sarkadi Nagy, How Orbán's Government Funds Ultra-Conservative NGO's Agenda, 7 maja 2021, VSquare, https://
vsquare.org/how-orbans-government-funds-ultra-conservative-ngos-agenda/?fbclid=IwAR1oB0UfE6kfTT8ZBHonlBknL7f3BtPdSVi5KEBcdpi4XjbVKS5mPDxnSh4

53  Parlament Europejski może zapewnić finansowanie partiom politycznym na szczeblu europejskim. Patrz https://www.europarl.europa.eu/
contracts-and-grants/en/political-parties-and-foundations/authority oraz rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r., 
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politycznych.53 ECPM (patrz rozdział 3.2) uzyskało status 
europejskiej partii politycznej w 2010 r., kiedy zgromadziło 
wymaganą liczbę sojuszników politycznych w całej Europie.54 
Oznaczało to, że ECPM kwalifikowało się do współfinansowania 
przez Parlament Europejski podstawowych operacji, w tym 
utworzenia sekcji młodzieżowej i fundacji politycznej.55 
Począwszy od dofinansowania w wysokości 209 500 EUR  
w 2010 r. i rosnącego do 703 529 EUR w 2018 r., „te fundusze 
pozwalają ECPM na rozwój w jeszcze większe forum dla 
partii i polityków chrześcijańskich demokratów” [365]. Łącznie 
Parlament Europejski przekazał ponad 8,2 mln USD [366] w latach  
2010–2018 na rzecz ECPM i jego fundacji politycznej, generując 
82% jej zasobów [367]. W ten sposób antygenderowy aktywizm 
ECPM (patrz rozdział 3) jest w przeważającej mierze finansowany 
z kasy UE. Zasoby własne ECPM miały wtedy wartość  
1,15 mln EUR i pochodziły od podmiotów antygenderowych. 56

Sposób wykorzystania dofinansowania oferowanego 
europejskim partiom politycznym okazał się kuszący, a inni 
działacze wkrótce zaczęli naśladować ECPM. Wszystkie trzy 
powiązane ze sobą skrajnie prawicowe, faszystowskie partie 
polityczne zakwalifikowały się do finansowania UE o wartości 
4,7 mln EUR w latach 2012-2017 [368]. Koalicja na rzecz Życia 
i Rodziny (CLF) [369] (wspomniane wcześniej dzieło Civitas), 
European Alliance of National Movements (EANM) 57 oraz 
Alliance for Peace and Freedom (APF) 58 w swoich statutach 
partyjnych wyrażają to samo antygenderowe stanowisko: 
„dążymy do zaszczepienia w naszych narodach i naszej 
młodzieży szacunku dla życia od początku do końca” [370]. 
Jednakże Parlament Europejski znacząco zreformował swoje 
procedury finansowania i przyjął bardziej rygorystyczne 
stanowisko, a jego wsparcie finansowe dla EANM, APF i CLF 
ustało w 2017 r. [371]. Od tego czasu partie uległy rozpadowi. 

6.5  SUBTELNA DYPLOMACJA 
ANTYGENDEROWA

Jedną z ostatnich zmian jest to, że państwa podjęły idee 
antygenderowe i przeznaczyły zasoby państwowe na realizację 
celów antygenderowych. Powszechną formą jest objęcie 
patronatem rządu konkretnego wydarzenia antygenderowego. 
Niedawno takie podejście zaprezentowały władze publiczne 
goszczące uczestników WCF w Weronie (2019) [372] oraz  
w Budapeszcie (2017), a także rząd węgierski zwołujący 
Szczyt Demograficzny (2019), w którym wzięli udział znaczący 
działacze antygenderowi [373]. Ostatnio Foundation for a Civic 

Hungary [374], polityczna fundacja rządzącej na Węgrzech 
partii Fidesz, współsponsorowała szczyt transatlantycki PNfV 
w Kolumbii w 2019 r. [375] Innym przykładem jest subtelna 
dyplomacja Federacji Rosyjskiej w zakresie praw kobiet 
związana z utworzeniem w 2015 r. Euroazjatyckiego Forum 
Kobiet (https://eawf.ru/en/), którego celem było wykreowanie 
Rosji na „światowego lidera promocji programu dla kobiet” oraz 
goszczenie w Polsce w listopadzie 2020 r. „Ministerium na rzecz 
wolności religii i przekonań”, platformy promującej wolność 
religijną w relacji do innych praw człowieka – w szczególności 
praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz praw osób LGBTQI 
[376]. 

Oprócz Federacji Rosyjskiej, która utworzyła własne agencje 
publiczne z motywacjami ideologicznymi (patrz rozdział 2), 
niektóre państwa stworzyły dedykowane agencje rządowe 
zajmujące się wspieraniem działań antygenderowych. 
Przykładem może być agencja Hungary Helps, która „wykonuje 
pełen zakres humanitarnych i międzynarodowych działań 
rozwojowych rządu węgierskiego” [377], a która to przeznaczyła 
11 mld HUF (36,2 mln USD) w latach 2017-2020 na wsparcie 
organizacji i instytucji religijnych na całym świecie. 59 

6.6  RZĄDOWE WSPARCIE 
 FUNDATORÓW ANTYGENDER

Patrząc wyżej, finansowanie publiczne odgrywa ważną rolę 
także w zapewnianiu finansowego kręgosłupa niektórym 
podmiotom finansującym działania antygenderowe, zwłaszcza 
podmiotom religijnym (patrz rozdział 7) i niektórym elitom 
społeczno-gospodarczym (patrz rozdział 5). Wiele krajów 
opracowało formalne mechanizmy rządowego wsparcia 
finansowego władz kościelnych. Godny uwagi jest mechanizm 
państwowego subsydiowania Kościoła katolickiego zapisany  
w traktatach międzynarodowych podpisanych między 
państwami a Watykanem, znany jako konkordaty. Zawarto ponad  
200 konkordatów, z których większość została zawarta  
w XX wieku [378]. Konkordaty mają status traktatu 
międzynarodowegoi regulują szereg kwestii, w tym prawa  
i prerogatywy Kościoła katolickiego w danym kraju, jego rolę 
w świadczeniu usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna 
i edukacja, a także zwolnienie z podatków państwowych  
i finansowanie Kościoła. Jeśli chodzi o finansowanie, konkordaty 
„pozwalają Kościołowi na rozszerzanie swoich przywilejów,  
w tym sięganie po wielkie dotacje państwowe, mimo że w wielu 
krajach ilość wiernych maleje – a to także blokuje płatności” [379]. 

54  Aby zobaczyć, jak to zostało zrobione, przeczytaj blog Leo van Doesburga, centralny punkt ECPM w Europie Wschodniej, pod adresem http://
leovandoesburg.blogspot.com/ .

55  Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny Młodzieży (ECPYM) i SALLUX, dawniej Europejska Chrześcijańska Fundacja Polityczna (ECPF).
56  Wśród innych darczyńców znaleźli się Instytut Actona Studia nad Religią i Wolnością, Care for Europe, ECLJ, Iona Institute, ProVita Bucharest  

i Sir Michael Hintze.  Pobrane ze skontrolowanych rocznych raportów ECPM i ECPF/SALLUX.
57  EANM była skrajnie prawicową europejską partią polityczną utworzoną w 2009 r. i rozwiązaną w 2017 r. W jej skład weszli m.in. politycy 

francuskiego Frontu Narodowego, brytyjskiej Partii Narodowej, węgierskiego Jobbiku i włoskiej Fiamma Tricolore. Na kierowniczych 
stanowiskach znalazł się także węgierski eurodeputowany Bela Kovacs, który od tego czasu jest oskarżany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Zobacz  

https://web.archive.org/web/20150418044023/http://aemn.info/en/ .
58  APF była skrajnie prawicową europejską partią polityczną utworzoną w 2015 r. i rozwiązaną w 2017 r. W jej skład weszli m.in. politycy z włoskiej 

Forza Nuova, brytyjskiej Partii Narodowej, greckiego Złotego Świtu i rumuńskiej Noua Dreaptă.
59  Projekty finansowane w 2020 r. można znaleźć na stronie http://hungaryhelps.gov.hu/en/ .
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Nieoczekiwanym źródłem finansowania publicznego są 
dotacje rolne z unijnej kasy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 
WPR od dawna jest największą pozycją budżetową UE, która  
w 2019 r. osiągnęła wartość 57,98 mld EUR[380] i objęła miliony 
indywidualnych odbiorców. WPR jest więc niezwykle złożona  
i brakuje jej przejrzystości w odniesieniu do jej beneficjentów. 
Jednak FarmSubsidy.org, inicjatywa społeczeństwa 
obywatelskiego, zgromadziła dane milionów odbiorców 
funduszy WPR w latach 2000–2013 w bazie danych, którą można 
przeszukiwać. Baza danych ujawniła, że kilka społecznych  
i ekonomicznych elit znanych z antygenderowej działalności 
odbiera hojne unijne dotacje na działalność rolniczą – są to  
w szczególności rodziny wywodzące się z ziemiańskiej 
arystokracji, które przez pokolenia zgromadziły rozległe 

nieruchomości (patrz rozdział 5). W latach 2007–2013 rodzina 
Liechtensteinów otrzymała unijne dotacje rolnicze w wysokości 
ponad 12 mln EUR, von Thurn und Taxis 1,6 mln EUR,  
von Oldenburgowie 694 000 EUR, von Westphalenowie  
1,9 mln EUR, von Habsburgowie ponad 600 000 EUR,  
a de Villiers przekroczyli kwotę 667 000 EUR. Inne, takie 
jak rodziny Bourbon/Borbon, von Beverfoerde, Eulenburg-
Hertefeld, von Reinersdorff, Rüsch von Siemens i Tschugguel, 
otrzymały dotacje unijne o mniejszej wartości [381]. Rodziny 
arystokratyczne nie są jednak jedynymi działaczami 
antygenderowymi z dużymi majątkami rolnymi, którze czerpią 
korzyści z hojności UE. Daniel Flis z OkoPress informuje, że 
polska archidiecezja pod wodzą arcybiskupa Andrzeja Dzięgi 
otrzymywała 2,4 mln PLN (ok. 600 tys. USD) rocznie z dotacji 
unijnej WPR. [382]

RZUT OKA NA WSPARCIE PAŃSTWA 

• Ekstremiści religijni zdobyli fundusze publiczne 
w pięciu obszarach: wprowadzaniu kobiet  
w błąd, indoktrynowaniu młodych ludzi, aktywizmie 
politycznym, działaniu jako rządowa izba echa  
i subtelnej dyplomacji. 

• Ekstremiści religijni wykorzystują pieniądze 
podatników, aby wprowadzać kobiety w błąd co do ich 
ciąży poprzez działalność ośrodków ciąży kryzysowej 
oraz indoktrynować dzieci poprzez tendencyjną 
edukację dotyczącą „godności ludzkiej” i „patriotyzmu”, 
pozbawiając je niezbędnych informacji o zdrowiu  
i prawach obywatelskich.

•  Ekstremiści religijni pozyskali fundusze  
z instytucji unijnych, co pozwala im na stymulację  
i podtrzymanie antygenderowych działań politycznych 
za pośrednictwem ECPM, chrześcijańskiej partii 
politycznej na szczeblu UE oraz trzech nieistniejących 
już unijnych partii faszystowskich. 

• Nieliberalne rządy nagradzały religijnych 
ekstremistycznych działaczy funduszami 
publicznymi, co służyć ma dalszemu wzmacnianiu 
sponsorowanej przez państwo propagandy 
antygenderowej. 

• Rządy Węgier, Polski i Federacji Rosyjskiej oraz 
niektóre organy publiczne we Włoszech wspierały  
i/lub finansowały miękką dyplomację 
antygenderową. 

• Fundatorzy antygenderowi, gardząc finansowaniem 
ze strony państwa otrzymywanym przez 
postępowych działaczy, sami korzystają ze 
zinstytucjonalizowanych mechanizmów dotacji 
państwowych. Są to konkordaty, które finansują 
Kościół katolicki w większości krajów europejskich, 
a elit społeczno-gospodarczych korzysta z dotacji  
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.
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Najważniejszym rodzajem formalnego zaangażowania 
Kościoła katolickiego jest jego ustalenie reprezentacji przy 
UE przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej  
(COMECE) [385], w skład której wchodzą członkowie krajowych 
Konferencji Biskupów katolickich państw członkowskich 
UE. Praca COMECE jest podobna do działań klasycznej 
unijnej grupy specjalnego interesu, której zadaniem jest 
przekazywanie nauk społecznych Kościoła katolickiego  
i ich możliwego zastosowania w polityce UE – na 
przykład poprzez skierowanie listu do przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego w przeddzień debaty Parlamentu 
Europejskiego na temat aborcji i praworządności w Polsce  
w lutym 2021 r., w której stwierdzono: „Chcielibyśmy przy tej 
okazji raz jeszcze podkreślić, że Kościół katolicki, który stara 
się wspierać kobiety w sytuacjach życiowych wynikających  
z trudnej lub niechcianej ciąży, wzywa do ochrony i opieki nad 
wszystkimi nienarodzonymi życiami” [386]. COMECE korzysta 
jednak z uprzywilejowanego dostępu do decydentów UE 
opartego na  dialogu z Kościołami, stowarzyszeniami lub 
wspólnotami religijnymi, organizacjami światopoglądowymi  
i niewyznaniowymi, który zapewnia art. 17 traktatu UE [387]. 

COMECE wydało 12,3 mln USD w latach 2009–2018 na 
lobbing w UE. COMECE współpracuje z kilkoma organizacjami 

Działacze religijni odgrywają istotną rolę w krajobrazie 
antygenderowym poprzez swoje rozległe, ponadnarodowe 
sieci i zdolność do mobilizowania zwolenników i sympatyków. 
Dotąd nie było jednak jasności w kwestii ich roli finansowej  
w mobilizacjach antygenderowych. Bliższa analiza sugeruje,  
że rzeczywiście miała ona miejsce, choć była bardziej subtelna 
niż przelewy na konto inicjatyw antygenderowych. Gianluca 
Sgueo wymienia kilka rodzajów podmiotów religijnych 
zaangażowanych w lobbing na szczeblu UE [384] zawężając zakres 
do aktywizmu antygenderowego, najbardziej zaangażowani 
działacze religijni to oficjalne reprezentacje Kościołów, zakonów 
i partii politycznych opartych na wartościach religijnych. 
Wszyscy zaangażowani w działalność antygenderową  
w Europie mają zaplecze chrześcijańskie i organizują się 
zgodnie z ich podstawową przynależnością religijną, to 
znaczy: katolicką, protestancką lub prawosławną. Do tej pory 
społeczności niechrześcijańskie nie miały większego znaczenia, 
chociaż wśród niektórych z nich poglądy antygenderowe 
mogą być dość popularne. Pierwsze ograniczenie podczas 
omawiania ich możliwego zaangażowania finansowego 
uwzględnia nieuniknioną nieprzejrzystość finansową tych 
podmiotów, wynikającą z ich specjalnego traktowania 
 w wielu ustawodawstwach i zdecentralizowanego charakteru 
ich funkcjonowania. 

7.1  KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
 I POWIĄZANE INSTYTUCJE  

Pierwszą instytucją religijną jest Kościół Katolicki oraz jego 
liczne ruchy, prądy i wspólnoty wewnątrz katolicyzmu. Istnieją 
trzy główne ścieżki angażowania się działaczy katolickich  
w aktywizm antygenderowy: zaangażowanie formalne; 
katolickie wspólnoty religijne; oraz osobiste zaangażowanie 
urzędników Watykanu. 

7

POWIĄZAŃ RELIGIJNYCH
POSTACI I SIECI 

„... mając tak szeroki kontekst, włoski ruch na rzecz życia 
zorganizował wydarzenie na Auli Pawła VI w Watykanie. 
Zaangażowane w nie grupy to Droga Neokatechumenalna, 
Komunia i Wyzwolenie, Ruch Focolare, Akcja Katolicka, 
Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, Wspólnota Papieża Jana 
XXIII i Odnowa w Duchu Świętym”. [383]

(Oświadczenie Papieskiej Rady ds. Świeckich w sprawie rozpoczęcia ECI „Jeden z Nas”, 2013)
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antygenderowymi w ramach swoich działań jako rzecznik. Dla 
przykładu, COMECE gości Europejską Federację Stowarzyszeń 
Rodzin Katolickich (FAFCE) w swoich biurach w Brukseli.60 
W Radzie Europy, przy której Stolica Apostolska ma status 
obserwatora, finansowany przez Stany Zjednoczone ECLJ (patrz 
rozdział 1) regularnie stanowi część oficjalnych delegacji Stolicy 
Apostolskiej do komitetów roboczych Rady. 61

Istnieje kilka katolickich wspólnot religijnych, które realizują 
cele antygenderowe i mają na to spore środki finansowe. 
Należą do nich Communione e liberazione [388], bogaty włoski 
ruch świecki, którego „ramię biznesowe, Compagnia delle 
Opere, liczy 34 tys. firm, których łączny obrót w 2012 r. wyniósł  
70 miliardów EUR” [389]. Tam właśnie Luca Volontè z Fundacji 
Novae Terrae (patrz rozdziały 2 i 3.1) zajmował kiedyś 
stanowisko kierownicze.62 Inny ruch to Rycerze Kolumba [390], 
katolicka społeczność świecka składająca się z 2 milionów 
mężczyzn, którzy są głośnymi przeciwnikami aborcji, 
antykoncepcji i praw LGBTQI [391]. Rycerze Kolumba założyli 
fundusz powierzony, Fundację Chiaroscuro, która sfinansowała 
kilka organizacji antygenderowych (zob. rozdział 1). Legion 
Chrystusa [392], zgromadzenie księży i seminarzystów założone 
przez kontrowersyjnego ks. Marciaal Maciela [393], którzy 
skupiają się na „posłudze zamożnym i potężnym w przekonaniu, 
że ewangelizacja liderów społeczeństwa pomnoży korzystny 
wpływ takich działań na społeczeństwo” [394]. Tak więc ksiądz 
Maciel odniósł sukces w zbieraniu funduszy, przyczyniając 
się do znacznego bogactwa Legionu, który „w szczytowym 
okresie dysponował środkami o wartości 33 miliardów USD” 
[395]. Zamożni działacze antygenderowi związani z Legionem  
to rodzina Slim z Meksyku [396] i von Habsburgowie (patrz 
rozdział 5). 63 Opus Dei [397], katolicki zakon świecki o szacowanej 
wartości 2,8 miliarda EUR [398], „realizuje program Watykanu 
na drodze obecności swoich członków w świeckich rządach 
i instytucjach oraz poprzez szeroki wachlarz akademickich, 
medycznych i oddolnych działań” [399]. Opus Dei odegrało 
historycznie znaczące role we Francji i Hiszpanii [400],  
a założyciele Fundacji Lejeune'a, Fundacion Valores y Sociedad 
i Movimento per la Vita (patrz rozdział 3) rzekomo byli wszyscy 
związani z Opus Dei [401]. 
W Polsce organizacja Redemptorystów ks. Rydzyka (patrz 

rozdział 3) od dawna stoi na czele aktywizmu antygenderowego, 
co doprowadziło do formalnego ostrzeżenia ze strony Watykanu 
odnośnie prób wpływania na polskie dyskusje polityczne przez 
Rydzyka [402]. Ponieważ Redemptoryści są uważani za podmiot 
religijny, są zwolnieni z płacenia podatków i ujawniania 
informacji finansowych [403]. Organizacje TFP nie są formalnie 
związane z Kościołem katolickim, gdyż są zarejestrowane jako 
niezależne NGO. TFP jest jednak bliskie konserwatywnym 
elementom Kościoła katolickiego; wywiera też konserwatywny 
wpływ na Kościół, co czasami prowadzi do otwartego konfliktu. 
Kategoryzując sami siebie jako katolicką organizację świecką, 
członkowie TFP wypełniali takie praktyki, które doprowadziły 
do przypadków formalnego określenia TFP jako organizacji 
„pseudo-katolickiej”, zaś w niektórych przypadkach naznaczenia 
jej znamieniem kultu [404].

Podobnie do ks. Rydzyka, który założył organizacje 
antygenderowe w ramach katolickiej wspólnoty religijnej, 
kilku urzędników Watykanu odgrywa znaczącą rolę  
w inicjatywach antygenderowych. Na przykład w zarządzie 
WYA zasiada francuski bankier,64, który jest prezesem 
Instytutu Dzieł Religijnych (Bank Watykański), zarządzającego 
aktywami klientów o wartości do 5,8 miliarda EUR [405].  
Inni antygenderowi fundatorzy związani z Bankiem 
Watykańskim to Sir Michael Hintze (patrz rozdział 5.1)  
i kardynał Schönborn 65[406]. Rada doradcza związanego  
z Bannonem Instytut Dignitatis Humanae składa się z co najmniej 
10 kardynałów, w tym kardynała Raymonda Leo Burke, jednego 
z najbardziej reakcyjnych duchownych, czasami w otwartym 
konflikcie z papieżem Franciszkiem [407] jako jej prezesa. 
Innym przykładem jest CitizenGO, gdzie przedstawiciel Stolicy 
Apostolskiej przy Organizacji Państw Amerykańskich zasiada  
w Radzie CitizenGO. 66

Sieć Agenda Europe stanowi przykład intensywnego 
zaangażowania Kościoła katolickiego w mobilizację 
antygenderową. Zacznijmy od tego, że obaj przewodniczący 
utrzymywali bliskie stosunki z kardynałem Schönbornem 
 i Stałą Misją Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku, 
podziękowali Międzynarodowemu Instytutowi Teologicznemu 
w Wiedniu (katolicki uniwersytet założony przez papieża 

60  FAFCE znajduje się w budynku COMECE przy 19 Square de Meeus, 1050 Bruksela. Zobacz  http://www.comece.eu/site/en/contact oraz https://www.
fafce.org/kontakt/ .

61  Patrz protokół Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka Rady Europy (CDDH), Komitetu Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, Strasburg, 31 marca 2017 r., DH-SYSC-II (2017), podczas którego Stolica Apostolska była reprezentowana przez Grégora Puppincka z 
ECLJ, pod adresem https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-committee-of-experts-on-the-s/16807145c6 .

62  Odnośnie do roli Volontè w Komunii i Wyzwoleniu patrz Scandinavian Human Rights Lawyers, Scandinavian Human Dignity Award 2011, https://
humanrightslawyers.eu/scandinavian-human-dignity-award/scandinavian-human-dignity-award-2011/ ; oraz European Stability Initiative, The European 
Swamp (Caviar Diplomacy Part 2), 2016.

63  Paul von Habsburg jest kapłanem Legionu Chrystusa. Patrz https://www.regnumchristi.org/rcstatutes/en/fr-paul-habsburg-lc/ .
64  Jean-Baptiste Douville de Franssu jest francuskim finansistą powołanym przez papieża Franciszka do Rady Gospodarczej ds. struktur 

administracyjnych i finansowych oraz działania w ramach dykasterii Kurii Rzymskiej (instytucji związanych ze Stolicą Apostolską i Watykanem). 
Został mianowany w 2014 r. na stanowisko prezesa Istituto per le Opere di Religione – czyli Banku Watykańskiego. Patrz  http://www.ior.va/
content/ior/en/governance/jean-baptiste-bouville-de-franssu.html ; oraz WYA, Kierownictwo, Członkowie Zarządu, https://www.wya.net/about-wya/
leadership/#Monier .

65  Kardynał Schönborn jest byłym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Austrii, członkiem arystokratycznego domu książęcego Schönborn  
i finansowym zapleczem fundacji Novae Terrae prowadzonej przez skorumpowanego Lukę Volontè (patrz rozdział 2 i 3.1).

66  Gualberto García Jones, który jest prawnym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Państw Amerykańskich, jest także członkiem 
Rady Powierniczej CitizenGO, patrz https://www.citizengo.org/en/about-us

http://www.comece.eu/site/en/contact
https://www.fafce.org/contact/
https://www.fafce.org/contact/
https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-committee-of-experts-on-the-s/16807145c6
https://humanrightslawyers.eu/scandinavian-human-dignity-award/scandinavian-human-dignity-award-2011/
https://humanrightslawyers.eu/scandinavian-human-dignity-award/scandinavian-human-dignity-award-2011/
https://www.regnumchristi.org/rcstatutes/en/fr-paul-habsburg-l-c/
http://www.ior.va/content/ior/en/governance/jean-baptiste-bouville-de-franssu.html
http://www.ior.va/content/ior/en/governance/jean-baptiste-bouville-de-franssu.html
https://www.wya.net/about-wya/leadership/#Monier
https://www.wya.net/about-wya/leadership/#Monier
https://www.citizengo.org/en/about-us


68 69

WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Fundatorzy ekstremistów religijnych przeciwko prawom człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018

WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Fundatorzy ekstremistów religijnych przeciwko prawom człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018

Jana Pawła II), zaś ich szczyt w 2014 r. odbył się w miejscu 
zaoferowanym przez biskupa monachijskiego.[408] Sieć Agenda 
Europe łączy ponadto dwóch wysokich rangą watykańskich 
sekretarzy stanu oraz przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy 
UE, ONZ i OBWE. 67 Krótko rzecz ujmując, sieć Agenda Europe 
tworzy pomost pomiędzy europejskimi i amerykańskimi 
religijnymi działaczami ekstremistycznymi oraz urzędnikami 
Watykanu ulokowanymi we wszystkich europejskich centrach 
decyzyjnych dotyczących praw człowieka. 

7.2  SIECI PROTESTANCKIE
Społeczności protestanckie w obu Amerykach są i były 
głównym motorem kampanii antygenderowych i stanowią 
główny składnik amerykańskiej prawicy chrześcijańskiej. 
W krajach europejskich z historią protestantyzmu, główny 
nurt Kościoła protestanckiego ewoluował, aby przyjąć liczne 
innowacje społeczne, które kwestionują tradycjonaliści [409]. 
Małe tradycjonalistyczne wspólnoty protestanckie w Europie 
przetrwały i były aktywne w mobilizacjach antygenderowych. 
W wyniku tego protestanckie działania antygenderowe 
powstają raczej w umysłach prywatnych działaczy ze wspólnot 
wyznaniowych niż w zamysłach hierarchii kościelnych. Jednym 
z przykładów jest „Oświadczenie z Nashville” z 2017r. [410], 
opracowane przez grupę amerykańskich ewangelików jako 
wezwanie tradycjonalistycznych protestantów na całym świecie 
do chwycenia za broń dla „przeciwstawiania się wszelkim 
formom seksualności i ekspresji płci poza małżeństwem 
heteroseksualnym” [411]. 

Istnieją dwa ośrodki protestanckiego aktywizmu 
antygenderowego, które mają wpływ na Europę: jeden 
ma siedzibę w Holandii przy Holenderskim Kościele 
Reformowanym, a drugi wyszedł z amerykańskiego stanu 
Michigan z miejsca, w którym zlokalizowana jest społeczność 
Holenderskiego Kościoła Reformowanego. Mówiąc dokładniej, 
dwóch holenderskich działaczy to partie polityczne – Christen 
Unie i Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP) – które są 
politycznym wyrazem elektoratu Holenderskiego Kościoła 
Reformowanego. Amerykańskie centrum składa się z rodzin 
miliarderów DeVos, Prince i Scaife oraz ich fundacji (patrz 
rozdział 1). 

Łącznikiem między tymi dwoma ośrodkami jest mało znana 
organizacja pod nazwą Transatlantycka Rada Chrześcijańska 
(TCC), zarejestrowana w Holandii i Stanach Zjednoczonych  
i założona w 2013 r. przez byłego doradcę SGP, Henka Jana van 
Schothorsta, i byłego dyplomatę USA w Europie, Todda Huizinga. 
TCC jest dobrze zlokalizowany w sieciach antygenderowych 
jako członek Agendy Europe; ma możliwość „prowadzenia 
strategicznych dyskusji z Family Watch International i 
Alliance Defending Freedom (ADF)” [412] i odegrało ważną rolę  
w tworzeniu nowej holenderskiej skrajnie prawicowej partii 
politycznej FvD (patrz rozdział 5.1). Prawdą jest, że niektórzy 
członkowie holenderskiej społeczności reformowanej uważali, 

że „aby zapobiec wepchnięciu ludzi w ramiona pogańskiej  
D66 [holenderskiej partii liberalnej], należało stworzyć pogańską 
partię bratnią lub siostrzaną SGP” [413]. Van Schothorst z TCC 
wkroczył od akcji, aby pomóc w stworzeniu tej „pogańskiej” 
siostrzanej partii politycznej SGP, która miała stać się później 
FvD i którą jej lider Thierry Baudet określa jako „kulturowo 
chrześcijańską” [414].

Z kolei organizacja Christen Unie poszła inną drogą, tworząc 
ECPM (patrz rozdziały 3 i 6). ECPM zrzesza chrześcijańskie partie 
polityczne i działaczy z różnych tradycjonalistycznych nurtów 
protestanckich, prawosławnych i konserwatywnie katolickich. 
Istotną jej część stanowią mniejszościowe wspólnoty 
protestanckie Europy Wschodniej.68 ECPM przyciągnęła 
również osobistości z niektórych z największych wspólnot 
protestanckich – na przykład Davida Fieldsenda, związanego 
z Kościołem Anglikańskim w Brukseli [415], a od 2011 r. szefa 
fundacji politycznej ECPM. Jednakże ECPM wykazuje tendencje 
do przyciągania elementów ekstremistycznych – na przykład 
Benjamin Harnwell, założyciel powiązanego z Bannonem 
DHI, zasiadał w zarządzie ECPM w latach 2012-2016; polityk  
AfD Beatrix von Storch (patrz rozdziały 4.2 i 5.2) była 
członkiem ECPM aż została zmuszona do odejścia  
w 2016 r.; i Bogdan Stanciu [416], założyciel rumuńskiej ProVita 
Bucharest powiązanej z ECPM i jej fundacją, który jest także 
założycielem Noua Dreaptă [417], rumuńskiej faszystowskiej 
partii politycznej, która była członkiem krótko istniejącego 
Alliance for Peace and Freedom, faszystowskiej partii  
w strukturach UE (patrz rozdział 6.4). 

Na uwagę zasługuje strategia ECPM w zakresie socjalizacji 
polityków poprzez „współorganizowanie śniadań modlitewnych 
w całej Europie w celu poprawy relacji między chrześcijańskimi 
posłami i stworzenia sojuszy międzypartyjnych w oparciu  
o wartości  chrześcijańskie” [418]. Chociaż  nie jest to 
oryginalny pomysł ECPM,69 to właśnie jej pracownicy  

67  Florian Kolfhaus, Sekretarz Stanu Watykańskiego i Mirosław Wachowsky, Sekretarz Stanu Watykańskiego, figurują na liście członków Agenda 
Europe 2016.

68  Jako przykłady aktywnych członków ECPM można przywołać mołdawskiego deputowanego Valeriu Ghiletchi'ego, również przedstawiciela 
wspólnoty baptystów w Mołdawii, oraz Pavla Unguryana, posła z Ukrainy, który jest również liderem ukraińskiej mniejszości protestanckiej.

Benjamin Harnwell, dyrektor Instytutu Dignitatis 
Humanae, ze Stevem Bannonem. CC
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i parlamentarzyści rozpoczęli ten zwyczaj w Finlandii, Łotwie, 
Mołdawii, Rumunii, Słowacji i na Ukrainie.70 Te parlamentarne 
śniadania modlitewne, choć powierzchownie apolityczne  
i wielowyznaniowe, zapraszają do udziału mówców, którzy 
prezentują stanowiska ekstremistów. Jednym z przykładów 
jest śniadanie modlitewne w Parlamencie Europejskim 
w 2013 r., podczas którego wystąpiła znacząca francuska 
aktywistka homofobiczna i socjalistka Frigide Barjot z LMPT, 
która „po raz kolejny powiedziała, że chrześcijaństwo nie jest 
przeciwko osobom homoseksualnym, ale wspiera prawa 
dane nam przez Boga, jak małżeństwo między mężczyzną  
a kobietą” [419]. Ukraińskie śniadanie modlitewne  
w 2016 r. także gościło mówców antygenderowych, takich 
jak książę Nikolaus z Liechtensteinu (patrz rozdział 5.2)  
i przedstawiciele ADF International (patrz rozdział 1) [420].

7.3  POWIĄZANIA PRAWOSŁA-
WIA I INNYCH KOŚCIOŁÓW 
WSCHODNICH

Ważnym nowym elementem mobilizacji antygenderowej są 
działacze prawosławni,71 przede wszystkim rosyjski Kościół 
Prawosławny (RKP). Cechą wspólną większości Kościołów 
prawosławnych są bliskie związki z władzami politycznymi 
swoich krajów. W rzeczy samej, w prawie wszystkich krajach 
historycznie prawosławnych narodowe Kościoły prawosławne 
stały się symbolami odzyskanej tożsamości narodowej;  
w ramach wdzięczności za pełnienie tej roli, elity polityczne 
nadały im specjalne przywileje po dziesięcioleciach 
komunistycznych zaniedbań, co także obejmuje finansowanie. 
Choć podobny proces miał miejsce w wielu krajach  
o tradycyjnie prawosławnej większości, najlepszym przykładem 
jest Federacja Rosyjska, której „organizacje kontrolowane przez 
Patriarchat Moskiewski lub pozostające w bliskich relacjach 
z Rosyjską Cerkwia Prawosławną otrzymały co najmniej  
63 granty prezydenckie o wartości 256 mln RUB (3,6 mln USD) 
w latach 2013-2015” [421]. 

Oprócz wsparcia państwa, RKP otrzymuje także środki od 
prywatnych dobroczyńców, a konkretnie Władimira Jakunina 
i Konstatina Małofiejewa. Obaj oligarchowie mają bliskie 
związki z RKP poprzez członkostwo w Patriarchalnej Komisji 
ds. Rodziny, Ochrony Macierzyństwa i Dzieciństwa [422],  
a dzięki swoim fundacjom stali się kluczowymi dobroczyńcami 
Kościoła. Fundacja Małofiejewa jest dumna z tego, że 
„zrealizowała dziesiątki programów kościelno-społecznych, 
inicjatyw rodzinnych mających na celu ochronę macierzyństwa 

i dzieciństwa, działań na rzecz przywrócenia świątyń  
i klasztorów, projektów edukacyjnych” [423]. Aleksiej Komow, 
członek personelu w fundacji Małofiejewa, jest także kluczową 
osobą dla stosunków zewnętrznych RKP. 72

Stanowiska większości Kościołów prawosławnych wydają 
się konserwatywne, jeśli chodzi o kwestie praw seksualnych 
i reprodukcyjnych. Na przykład w „Podstawach koncepcji 
społecznych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej’ (2000), RKP formalnie 
potępia homoseksualizm oraz odrzuca aborcję i profilaktykę 
obejmującą działania poronne [424]. W wielu krajach  
z większością prawosławną Kościół coraz bardziej angażuje się w 
mobilizację antygenderową – na przykład bułgarski i mołdawski 
Kościół prawosławny sprzeciwił się Konwencji Stambulskiej 
[425], Kościoły prawosławne w Gruzji i Rumunii sprzeciwiały się 
równości LGBTQI [426], a RKP wezwał do uchwalenia zakazu 
aborcji, aby zwiększyć dzietność populacji [427]. Społeczność 
prawosławna stworzyła również własne struktury współpracy, 
takie jak Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławne 
(https://eiao.org), które rosyjscy działacze antygenderowi 
wykorzystują jako forum rekrutacji i socjalizacji. 73

Choć Kościoły prawosławne nawiązały bliskie stosunki 
z władzami świeckimi w swoich krajach i wzajemnie się 
legitymizują, nie zawsze działają w zgodzie. W niektórych 
przypadkach konserwatywne stanowisko Kościołów bywa 
problematyczne, ponieważ „państwo – zważywszy na deficyty 
budżetowe – z niezadowoleniem przyjmuje propozycję 
Patriarchy, by zwalczać aborcje poprzez zwiększenie nakładów 
na rodziny wielodzietne i sierocińce. Retoryka LGBTQI jest 
również trudna: może być popularna w kraju, ale generuje 
niewątpliwe koszty związane z siłą przekonywania za granicą” 
[428].

WNIOSKI: WYKUWANIE NOWEGO, 
KONSERWATYWNEGO EKUMENIZMU

Opracowany po raz pierwszy przez myślicieli watykańskich 
[429] zestaw narzędzi antygenderowych okazał się atrakcyjny 
dla innych konserwatywnych wyznań chrześcijańskich. 
Zjednoczenie wokół projektu antygenderowego dało działaczom 
religijnym należącym do różnych, czasem rywalizujących lub 
historycznie wrogich wyznań, okazję do spotkania się i obrony 
wartości postrzeganych jako wspólne. Wielu postrzegało to jako 
okazję do stworzenia nowej, alternatywnej formy ekumenizmu 
wobec tej oferowanej przez Światowy Kongres Kościołów, który 
niektórzy działacze – na przykład Stolica Apostolska i RKP – 
postrzegali jako zbyt postępową [430]. 

Wczesnym przykładem takiej ekumenicznej inicjatywy 

69  Koncepcja parlamentarnych śniadań modlitewnych została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych przez norweskiego kaznodzieję 
metodystę Abrahama Vereide'a w 1953 r.

70  Zorganizowane przez następujących posłów zrzeszonych w ECPM: deputowany Peter Östman (2015), z posłanką Inge Bite na Łotwie (2010),  
w Mołdawii z deputowanym Valeriu Ghiltechim (2012), członkiem personelu ECPM Leo van Doesburgiem w Rumunii (2005), na Słowacji  
z deputowanym Branislavem Skripekiem (2017) oraz na Ukrainie z posłem Pavlo Unguryanem (2011). Zobacz roczniki ECPM od 2009 do 2019.

71  Chociaż Ormiański Kościół Apostolski nie jest Kościołem prawosławnym, jego zaangażowanie w kampanie antygenderowe przebiega według 
wzorca zaobserwowanego u Kościołów prawosławnych.

72  Zobacz jego biografię na https://ghex.world/about/ghex-board/ .
73  Przykładowo, w wykazie uczestników „Forum dużych rodzin i przyszłości ludzkości” z 2014 r. wspomniano, że IAO była wykorzystywana do 

rekrutacji uczestników.

https://ghex.world/about/ghex-board/
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jest Deklaracja Manhattan z 2009 r. [431] , wspierana przez 
amerykańskich myślicieli katolickich oraz wielu protestanckich 
i prawosławnych działaczy w USA, a której zapisy skupiają się 
na życiu, małżeństwie i wolności religijnej. Przykłady takich 
ekumenicznych tendencji wywodzą się z historycznego 
spotkania papieża Franciszka i patriarchy Cyryla w Hawanie na 
Kubie w 2016 r., kiedy we wspólnym oświadczeniu uzgodnili,  
że „przekształcenie niektórych krajów w świeckie 
społeczeństwa… stanowi poważne zagrożenie dla wolności 
religijnej” oraz że „rodzina opiera się na małżeństwie, akcie 
dobrowolnej i wiernej miłości między mężczyzną a kobietą”, 

uznając również, że „milionom odmawia się samego prawa d 
o przyjścia na świat” [432].

Praktycznie patrząc, pojawienie się tajnej Agenda Europe 
jako platformy strategicznego rzecznictwa wśród wyznań 
chrześcijańskich, parlamentarne śniadania modlitewne  
i istnienie ECPM stanowią przykłady prób wykucia Ekumenizmu 
2.0, który koncentrowałby się na „zjednoczeniu wokół walki 
o 'tradycyjnych wartości' i jest najogólniej niesekularny  
i antyliberalny” [433].

RZUT OKA NA DZIAŁACZY I SIECI RELIGIJNE 
•  Oficjalne reprezentacje Kościołów, ruchów religijnych  
i religijnych partii politycznych są najważniejszymi 
działaczami religijnymi zaangażowanymi w działalność 
antygenderową. Te postaci religijne wywodzą się  
z głównych wyznań chrześcijańskich w Europie: katolickiego, 
protestanckiego i prawosławnego.

•  Za katolickich działaczy antygenderowych uważa się 
oficjalną reprezentację Kościoła przy UE, COMECE, która 
ściśle współpracuje z antygenderowymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego.

•  Ruchy i wspólnoty katolickie odgrywają ważną rolę  
w mobilizacji antygenderowej dzięki swoim rozległym 
sieciom powiązań.

•  Watykańscy urzędnicy zajmują kluczowe stanowiska 
w antygenderowych organizacjach społeczeństwa 
obywatelskiego i związanych z nimi sieciach, często 
zasiadając w ich organach zarządzających.

•  Protestanccy działacze antygenderowi wywodzą 
się z Holenderskiego Kościoła Reformowanego  
i mniejszościowych społeczności protestanckich w Europie 
Wschodniej, obejmując też amerykańskich działaczy 
protestanckich w Europie.

•  Dwie małe chrześcijańskie partie polityczne w Holandii 
odgrywają kluczową rolę w mobilizacji antygenderowej. 
Jedna z nich przyczyniła się do powstania holenderskiej 
alternatywnie prawicowej partii politycznej, a druga do 
utworzenia chrześcijańskiej partii politycznej na poziomie 
europejskim, która zaznajamia polityków z regresywnymi 
programami podczas parlamentarnych śniadań 
modlitewnych.

•  Aktywizm antygenderowy chrześcijan prawosławnych 
cechuje przynależność do narodowych elit politycznych  
i otoczenia oligarchów. Narodowe Kościoły prawosławne 
stały się ostatnio głośnymi działaczami antygenderowymi, 
aktywnie zaangażowanymi w publiczne dyskursy mające 
na celu ograniczenie praw człowieka.
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Wielu darczyńców akcji antygenderowych, którzy odwołują się 
do przekonań chrześcijańskich w celu usprawiedliwienia swojej 
działalności w kwestii praw człowieka, jest często równie mocno 
zaangażowanych w moralnie, etycznie, a czasami prawnie wątpliwe 
działania. Zostały one formalnie usankcjonowane przez władze 
publiczne, sądy i obrońców praw człowieka. Te szare obszary 
rozumiane są jako szereg kategorii, takich jak nieprawidłowości 
finansowe, stanowiska naruszające prawa człowieka oraz 
utrzymywanie bliskich powiązań z ekstremistycznymi, czasami 
brutalnymi działaczami lub złośliwymi siłami geopolitycznymi,  
w następującym wymiarze: 

NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI: MROCZNE POWIĄZANIA CHRZEŚCIJAŃ-
SKICH FUNDATORÓW ANTYGENDEROWYCH – NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
FINANSOWE, EKSTREMIZM, DZIAŁALNOŚĆ PRZESTĘPCZA I INNE  
SZARE OBSZARY PRAWNE I ETYCZNE

STANOWISKA SPRZECZNE Z PRAWAMI 
CZŁOWIEKA 

• ADF wspiera „terapię konwersyjną homoseksualistów”, 
co doprowadziło do określenia ADF jako „grupy 
nienawiści" przez Southern Poverty Law Center.

• •Założyciel ACLJ i ECLJ, amerykański teleewangelista 
pastor Pat Robertson, znany jest z prowokacyjnych 
stwierdzeń, takich jak: „Agenda feministyczna nie 
dotyczy równych praw kobiet. Chodzi o socjalistyczny, 
antyrodzinny ruch polityczny, który zachęca kobiety 
do opuszczania mężów, zabijania dzieci, uprawiania 
czarów, niszczenia kapitalizmu i zostawania 
lesbijkami” [434].

• •ECPM wykorzystało fundusze unijne 
do zorganizowania sesji nt. „terapii 
konwersyjnej homoseksualistów”  
w Bratysławie w maju 2019 r. pod przykrywką „terapii 
reintegracyjnej”. 

• •Ordo Iuris opracowało w Polsce projekt karty 
samorządowej o prawach rodziny, którą UE potępiła 
jako „strefy wolne od LGBT”. 

• ACLJ została uznana przez Radę Amerykańskich 
Stosunków Islamskich za organizację  
„antymuzułmańską”. 

• Radio Maryja ojca Rydzyka zostało uznane za 
„antysemickie” przez US Anti-Defamation League 
po zapoznaniu się z wieloma antysemickimi 
stwierdzeniami, a także za platformę dla negujących 
Holokaust. 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI FINANSOWE

• •Luca Volontè usłyszał wyrok skazujacy 
 w styczniu 2021 r. za korupcję, w szczególności  
w związku z działaniem rosyjsko-azerbejdżańskiej 
pralni pieniędzy finansującej Fundację Novae 
Terrae.

• •Ignacio Arsuaga ujawnił, że CitizenGO służy jako 
kanał przepływu brudnych pieniędzy dla partii 
alternatywnych i skrajnie prawicowych w Hiszpanii  
i całej Europie.

• •Hiszpańska partia VOX była początkowo 
finansowana przez byłą irańską grupę 
terrorystyczną w związku z potrzebami kampanii 
wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

• Europejskie skrajnie prawicowe partie, francuska 
Rassemblement National i włoska La Lega, 
poszukiwały rosyjskich środków przekazywanych 
za pośrednictwem pralni w celu sfinansowania 
kampanii wyborczych do UE w 2014 r. i 2019 r. 

• Bogactwo Konstatina Małofiejewa jest owiane 
tajemnicą i podobno pochodzi częściowo  
z kradzieży kryptowaluty [435].

• Jak ujawniono w Panama Papers, Władimir Jakunin 
podobno zgromadził część swojego bogactwa na 
kradzieży z rosyjskich kolei [436]. 

• Jay Sekulow jest podejrzany o wykorzystywanie 
zbiórki funduszy ACLJ w celu osobistego 
wzbogacenia się [437].

• AfD została ukarana grzywną przez niemiecki 
parlament w 2020 r. za przyjmowanie nielegalnych 
darowizn [438]. 

• W 2018 r. Jaime Mayor Oreja został uwikłany  
w skandal korupcyjny „Gürtel” dotyczący 
hiszpańskiej Partii Ludowej, nielegalnego 
finansowania i handlu wpływami [439]. 

SANKCJE NAKŁADANE PRZEZ WŁADZE 
PUBLICZNE, SĄDY I PODMIOTY Z SEKTORA 
PRYWATNEGO

• Luca Volontè został dożywotnio wykluczony ze 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy  
w 2018 r. i skazany na cztery lata więzienia w 2021 
r. za korupcję polityczną związaną z nielegalnym 
finansowaniem jego fundacji. 

• Konstatin Małofiejew jest objęty sankcjami 
UE i Stanów Zjednoczonych za udział  
w aneksji Krymu i finansowanie uzbrojonych 
rebeliantów na wschodzie Ukrainy.  
W tej sprawie prowadzone jest też śledztwo 
przeciwko Małofiejewowi na Ukrainie. Został on 
również wydalony z Bułgarii na 10 lat za korupcję 
polityczną i szpiegostwo. 

• Władimir Jakunin jest objęty sankcjami ze strony 
Stanów Zjednoczonych i Australii za domniemany 
udział w aneksji Krymu w 2014 r. 

• Wniosek ADF International o status konsultacyjny  
w Radzie Europy z 2018 r. został odrzucony, ponieważ 
organizacja nie przestrzega wartości praw człowieka  
i demokracji. 

• Hazte Oir Ignacio Arsuagi straciło status użyteczności 
publicznej w Hiszpanii po tym, jak transfobiczne 
stwierdzenia ukazały się na promocyjnym autobusie 
Hazte Oir krążącym po hiszpańskich miastach. 

• Francuskie władze określiły TFP jako niebezpieczny 
ruch „sektopodobny” i „pseudokatolicki” w kilku 
raportach francuskiego Zgromadzenia Narodowego  
i organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
ruchów podobnych do sekt. 

• Belgijski organ publiczny, któremu powierzono 
monitorowanie szkodliwych ruchów podobnych 
do sekt, monitorował TFP i Ordo Iuris i stwierdził  
w 2021 r., że działalność Ordo Iuris może 
„doprowadzić do wyrządzenia krzywdy osobom 
LGBT i ich rodzinom, rodzicom samotnie 
wychowującym dzieci, a także ofiarom przemocy 
domowej." [440]

• Ordo Iuris dwukrotnie otrzymało wypowiedzenie 
wynajmu swoich biur w Brukseli w 2020 r. i 2021 r. 
[441]

• CitizenGO zabroniono korzystać z usługi transferów 
finansowych TransferWise w marcu 2021 r. 

EKSTREMISTYCZNE I BRUTALNE RELACJE 

• Konstatin Małofiejew rzekomo finansował i uzbroił 
rebeliantów oraz bojówki we wschodniej Ukrainie  
w 2014 r. 

• AfD stała się przedmiotem kontroli niemieckiej 
agencji wywiadowczej Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) ze względu na powiązania 
z ruchami ekstremistycznymi, które stanowią 
zagrożenie dla demokracji [442]. 

• Levan Vesadze stał się podmiotem dochodzenia 
gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
kiedy ogłosił zamiar utworzenia bojówek anty-LGBT 
w ramach przygotowań do Tbilisi Pride w 2019 r. 

• Ignacio Arsuaga z Hazte Oir/CitizenGO jest związany 
z tajnym paramilitarnym i ultrakatolickim ruchem  
z Meksyku znanym jako El Yunque. Kiedy Arsuaga 
rzucił wyzwanie hiszpańskim mediom, które wysunęły 
te zarzuty, tamtejszy sąd orzekł przeciwko Arsuadze,  
a sędzia uznał wspomniane podejrzenia za 
„zasadniczo prawdziwe”.

• TFP i jej założyciel, Plinio Correa de Oliveira, zostali 
formalnie potępieni za kultową i ezoteryczną formę 
przez brazylijską Konferencję Biskupów Katolickich 
w 1985 r., która ostrzegła wszystkich katolików 
przed niebezpieczeństwami TFP. 

• TFP zostało nazwane religijną grupą paramilitarną 
przez Canadian Refugee Board w 1998 r. [443]

• ECPM zgromadziło w swoich szeregach kierowniczych  
i członkowskich kilku ekstremistów – na przykład:

 -  Bena Harnwella, założyciel i prezes DHI, którego 
Steve Bannon osobiście chwalił, zasiadał w radzie 
ECPM od 2012 do 2016 r.

 -  Parlamentarzystka AfD Beatrix von Storch była 
członkinią ECPM do 2016 r., kiedy zagrożono jej 
wydaleniem. 

 -  Wieloletni członek ECPM, Bogdan Stanciu z Pro-
Vita Bucharest, jest także założycielem skrajnie 
prawicowej partii politycznej Noua Dreaptă, 
która jest współczesnym wyrazem faszyzmu 
rumuńskiego legionisty [444]. 
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JAK DUŻO KOSZTUJĄ  
KAMPANIE ANTYGENDEROWE?  

340 330 EUR ZA HOMOFOBICZNE 
 REFERENDUM NA SŁOWACJI 

Słowacka Alianca za Rodinu sporządziła projekt na 340 330 
EUR, który zakładał mobilizację na krajowe referendum  
w 2015 r. w sprawie konstytucyjnej definicji małżeństwa, 
opierając się na stwierdzeniu: „chcemy wzmocnić »granicę« 
przebiegającą przez Europę, która mogłaby przeciwstawić 
się ideologii gender oraz degradacji rodziny i małżeństwa”, 
co nawiązuje do niedawnych podobnych inicjatyw w Polsce, 
na Węgrzech i w Chorwacji. Zwracając się do potencjalnych 
darczyńców, Alianca za Rodinu stwierdziła: „mamy nadzieję,  
że pomożecie nam zatrzymać niszczenie rodziny i małżeństwa 
w Europie” [445].

110 650 EUR ZA SZCZYT TRANSATLANTYCKI 
 RELIGIJNYCH EKSTREMISTÓW W BRUKSELI W 
 2016 R. 

Budżet szczytu transatlantyckiego PNfV, który odbył się  
w Brukseli w 2016 r., wyniósł 110 650 EUR, z czego 37 700 
EUR miały pokryć grupy polityczne Parlamenu Europejskiego, 
ej. Europejska Partia Ludowa, zaś partnerzy PNfV, tacy jak 
NOM, ADF, CitizenGO, Red Familia, Family Watch International 

i Population Research Institute zapewniły pozostałą część 
funduszy. Zarząd PNfV przedyskutował cele pozyskiwania 
funduszy i zdecydował się na zwiększenie rocznego budżetu do 
322 850 USD do 2020 r. [446]. 

600 TYS. EUR NA SKONFIGUROWANIE 
 ULTRAKONSERWATYWNEJ PLATFORMY 
SPOŁECZNOŚCIOWEJ DO ASTROTURFINGU 

Początkowy budżet na uruchomienie CitizenGO  
w 2013 r. obliczono na 600 000 EUR (793 000 USD), co można 
było zgromadzić dzięki „szczodremu wsparciu przedsiębiorców  
i obywateli” (patrz Studium przypadku 2) oraz wpływom z małych 
darowizn internetowych [447]. Od momentu uruchomienia  
w 2013 r. CitizenGO wygenerowało obrót ponad  
10 milionów USD. 

5,4 MLN USD NA ZAŁOŻENIE INFRASTRUKTURY 
PRAWNEJ AMERYKAŃSKIEJ „GRUPY 
NIENAWIŚCI”  W EUROPIE 

ADF przedstawiło swoją strategię umiędzynarodowienia 
pracy wraz z Incluyendo Mexico w 2013 r. Ambitna strategia 
obejmowała otwarcie biur we wszystkich głównych ośrodkach 
decyzyjnych w kwestii praw człowieka na całym świecie, w tym  
w Wiedniu, Brukseli, Strasburgu, Nowym Jorku, Paryżu, 
Meksyku, Genewie i Waszyngtonie, przy szacowanym rocznym 
koszcie prowadzenia każdego biura od 505 000 USD do 845 000 
USD. Całkowity koszt tej strategii wyniósł 5,4 mln USD rocznie. 
Choć nie ma pewności, czy ADF osiągnęło swój cel, wydatki  
w Europie wzrosły z 657 000 USD w 2011 r. do 4,36 mln USD  
w 2018 r. 

700 000 EUR NA HOMOFOBICZNĄ 
 MASOWĄ DEMONSTRACJĘ W PARYŻU 

Według organizatorów demonstracja LMPT odbyła się na 
szeroką skalę, gromadząc kilkaset tysięcy ludzi na ulicach 
Paryża w styczniu 2013 r. Jej koszty to kwota od 400 tys. do  
700 tys. EUR[448]. 
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434  Leslie Bentz, The Top 10: Facebook ‘vomit’ button for gays and other Pat Robertson quotes, CNN, 9 lipca 2013, https://edition.cnn.
com/2013/07/09/us/pat-robertson-facebook-remark/index.html.

435  The Bell, Russia’s ‘Orthodox tycoon’ is bankrolling a monarchist movement – but where does he get his money?, 22 listopada 2019, https://the-
bell.io/en/russia-s-orthodox-tycoon-is-bankrolling-a-monarchist-movement-but-where-does-he-get-his-money/.

436  Morozov, 2019.
437  Fortune, Charities steered USD65 million to Trump lawyer Sekulow and family, 31 stycznia 2020, https://fortune.com/2020/01/31/

jay-sekulow-trump-lawyer/.
438  Sarah Lawton, AfD fined for illegal campaign donations, EURACTIV.de, 20 listopada 2020, https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/

afd-fined-for-illegal-campaign-donations/.
439  José Manuel Romero, CASO GÜRTEL, 20 años de pillaje institucional: Aznar consintió la red corrupta, Rajoy la mantuvo, Cadena SER, 11 czerw-

ca 2018, https://cadenaser.com/ser/2018/06/11/tribunales/1528717371_720555.html.
440  Frédéric Delepierre, Ordo Iuris, le lobby polonais qui cherche à s’implanter à Bruxelles, Le Soir, 7 maja 2021, https://plus.lesoir.be/370851/

article/2021-05-07/ordo-iuris-le-lobby-polonais-qui-cherche-simplanter-bruxelles
441  Ibid. 
442  Kate Connolly, German intelligence agency to spy on far-right AfD party, The Guardian, 3 marca 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/

mar/03/german-intelligence-agency-to-spy-on-far-right-afd-party.
443  Immigration and Refugee Board of Canada, Venezuela: Information on a religious para-military group called ‘Family, Tradition and Property’ 

(TFP), its mandate, the name of its founder, whether any training was required to join the sect, whether this organization was banned by the 
government and, if so, when (1984-1985), 1 kwietnia 1998, https://www.refworld.org/docid/3ae6abee60.html.

444  Traian Danciu, Cum au ajuns prietenii lui Putin și fondatorul Noua Dreaptă să formeze Coaliția pentru Familie, 2016. 
445  Alianca za Rodinu, Application for funding a key referendum in Central Europe – Referendum for the Protection of Family in Slovakia, 2015.
446  PNfV, Board of Directors, Agenda, and documentation for the Board meeting on 21 January 2016.
447  CAPA TV, Una Propuesta preparada para D. Patrick Slim por Ignacio Arsuaga, 2018. 
448  LCI, Manif pour tous : l’association a récolté 4,5 millions d’euros en 2013, 24 czerwca 2014, https://www.lci.fr/societe/manif-pour-tous-lassociation-

-a-recolte-45-millions-deuros-en-2013-1552971.html.
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Trzecia część tego raportu 
rozważa na podstawie 
dwóch studiów przypadku, 
jak ekstremiści religijni 
współpracują ponad granicami 
krajów. Na końcu przyjrzymy 
się szerszym normatywnym, 
ekonomicznym i politycznym 
ambicjom działaczy 
anty-genderowych.

CZĘŚĆ 3

UKŁADANKI 
 PASUJĄ DO SIEBIE

JAK TE ELEMENTY
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8
WNIOSKI:

mającą na celu kształtowanie polityki UE, a z drugiej wyrazili 
polityczne poparcie jako liderzy politycznie dla tego, co określali 
jako niezależny wyraz woli ludu. Organizatorzy „Jeden z Nas” 
polegali wówczas na poparciu katolickim, gdyż Kościół Ojców 
Najświętszego Sakramentu [450], położony o 500 metrów od 
Parlamentu Europejskiego, służył jako siedziba, a Watykan 
zaoferował miejsce inauguracji w 2012 r. [451]. 

Kolejnym krokiem było przygotowanie się do spełnienia 
wymogów Komisji Europejskiej i stworzenie infrastruktury 
technologicznej niezbędnej do zebrania wymaganej ilości 
podpisów od 1 miliona obywateli UE. ECLJ służył wtedy jako 
prawne centrum, a Agenda Europe zapewniła platformę, 
za pośrednictwem której członkowie koordynowali krajowe 
punkty zbierania podpisów. Kolejnym krokiem było 
przekonanie instytucji religijnych, takich jak COMECE, kościołów 
prawosławnych, lokalnych parafii i wspólnot wyznaniowych 
do wyrażenia politycznego poparcia dla tej inicjatywy  
i zachęcenia swoich członków do złożenia podpisu. W ten 
sposób ECI zebrała ponad 1,7 mln podpisów obywateli UE  
w latach 2012-2014, zyskując status udanej, co uprawniało ją do 
przeprowadzenia przesłuchania parlamentarnego i otrzymania 
formalnej odpowiedzi od Komisji Europejskiej. Przesłuchanie w 
Parlamencie Europejskim odbyło się 10 kwietnia 2014 r. [452], 
przy czym ECLJ przemawia w imieniu „Jeden z nas”.

Wynik był jednak rozczarowaniem, gdyż w maju  
2014 r. Komisja Europejska wydała 19-stronicową odmowę, 
stwierdzając, że „zakaz finansowania ograniczyłby zdolność 
Unii do osiągnięcia celów określonych w Milenijnych Celach 
Rozwoju, w szczególności w zakresie zdrowia matek oraz 
założeń ICPD [Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności 
i Rozwoju], które zostały niedawno potwierdzone na szczeblu 
międzynarodowym i unijnym” [453]. W odpowiedzi organizatorzy 
tej ECI przyjęli dwutorową strategię: prawne zakwestionowanie 
odmowy Komisji i zorganizowanie się jako stała grupa nacisku 
dzięki przekształceniu w NGO. Prawnicy zrzeszeni w ECLJ i ADF 
International74 zajmowali się aspektem prawnym. Jednak sąd 
orzekł na korzyść oskarżonych w 2018 r., a następnie odrzucił 
apelację w grudniu 2019 r., uznając, że „spór ten opiera się na 
błędnym zrozumieniu wyroku”,75 więc organizatorzy „Jeden  
z nas" powinni ponieść koszty odwołania [454]. 

Fundatorzy antygenderowi z USA, Rosji i Europy, choć działają 
głównie w swoich regionach geograficznych, współdziałają 
także w środowiskach transnarodowych, takich jak WCF i PNfV. 
Europa nie jest jedynie biernym odbiorcą amerykańskiego 
czy rosyjskiego konserwatyzmu społecznego, ponieważ 
europejscy aktywiści antygenderowi, teraz już dobrze 
ustawieni, umiędzynarodawiają swoje działania, stając się 
proaktywnymi postaciami szerzącymi ekstremizm religijny 
na całym świecie i odgrywającymi globalne role przywódcze  
w walce anygenderowej. Wyłania się z tego obraz 
transnarodowej społeczności podobnie myślących religijnych 
ekstremistów i pokrewnych im alternatywnych i skrajnie 
prawicowych działaczy podejmujących strategiczne decyzje  
o finansowaniu ponad granicami krajów.

8.1  DWA STUDIA PRZYPADKÓW
Aby lepiej zrozumieć ich interakcje, przeanalizujemy dwie 
niedawne inicjatywy, których analiza krok po kroku pomaga 
w rozjaśnieniu wzajemnych relacji między działaczami 
antygenderowymi a podmiotami ich finansującymi, które dają 
początek inicjatywom antygenderowym. Pierwsza to „Jeden  
z nas”, obejmująca okres od 2012 r. do chwili obecnej, a druga to 
rozwój CitizenGO w okresie od jego początkowego biznesplanu 
z 2013 r. do globalnej platformy mediów społecznościowych, 
jaką jest dzisiaj.

STUDIUM PRZYPADKU 1: „JEDEN Z NAS” –  
OD INICJATYWY OBYWATELSKIEJ DO 
PANEUROPEJSKIEJ FEDERACJI

Projekt „Jeden z nas” powstał w 2012 r. jako inicjatywa 
obywatelska, której celem było upewnienie się, że środki 
unijne nie będą wykorzystywane do finansowania działań UE 
związanych z niszczeniem ludzkiego embrionu. Pierwszym 
krokiem do jego uruchomienia było zabezpieczenie przez trzy 
europejskie fundacje (Fondazione Vita Nova, Fundacion Valores 
y Sociedad i Fundacio Provida Catalunya) początkowego 
finansowania w łącznej wysokości 159 219 EUR [449]. Dwóch 
eurodeputowanych Europejskiej Partii Ludowej, nieżyjący już 
Carlo Casini i Jaime Mayor Oreja, miało pod kontrolą dwie z tych 
fundacji. Wywierając w ten sposób wpływ na swoje fundacje, 
Casini i Mayor Oreja z jednej strony sfinansowali inicjatywę 

74  W zespole prawnym One of Us znaleźli się C. de La Hougue (związany z ECLJ) i P. Diamond, adwokat (który jest partnerem ADF International). 
Patrz http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201469&doclang=EN .

75  Wspomniany wyrok dotyczy sprawy Brüstle vs Greenpeace, w którym organizatorzy "Jeden z nas" błędnie stwierdzili, że życie zaczęło 
się w momencie poczęcia, a zatem wymaga ochrony na gruncie prawa unijnego. Patrz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034 .

"Każdy akt stworzenia jest przede wszystkim aktem zniszczenia".
(Pablo Picasso)

JEDEN Z NAS STUDIUM PRZYPADKU OD 2013 DO CHWILI OBECNEJ W 5 KROKACH

Politycznie  
kontrolowane 
europejske 
 fundacje  we 
Włoszech i  Hiszpanii 

Zapewnienie  159 219 
EUR dla  ECI Jeden z nas 
 na  start inicjatywy 
 oraz  zbieranie  
podpisów. 

Poseł do PE 
 Casini

Poseł do 
Parlamentu 

Europejskiego 
Jaime Mayor 

Jaime  
Mayor Oreja

Fondazione 
 Vita Nova

Movimento  
per la Vita

Fundacion  
Valores  
y Sociedad

FUNDATORZY
2013 - 2014

1. 2. 3.

Prawnicy związani  
z NGO Jeden z nas 
i  ECLJ prowadzą 
postępowanie 
sądowe  
przeciwko 
instytucjom UE  po 
odrzuceniu  
 wniosku ECI i 
  przegrywają 
 proces przed  
 ETS w 2019 r.

4.

1. Fundacja francuska  
Jerome'a Lejeune'a 
przejmuje  Jeden z nas, 
rejestruje  je jako NGO 
i zaczyna  zwiększanie 
działania zwiększające 
świadomość .

2.  Nowym prezesem   
NGO Jeden z nas jest  
były eurodeputowany 
Jaime Mayor Oreja 
(który pierwotnie  
współfinansował 
 to ECI).

NGO Jeden 
 z nas  organizuje 
działania  w całej 
Europie.

5.
SPRAWY SĄDOWE 

 2014 - 2019
JEDEN Z NAS 
 JAKO NGO 

 2013 - OBECNIE

Prawnicy ADF 
International i ECLJ 
wnoszą pozew 
do Europejskiego 
Trybunału 
Sprawiedliwości  
i przegrywają ją  
w 2019 r.

Fundacja 
Jeôme'a 

Lejeune'a

Europejskie 
Centrum 
 Prawa i 

ADF  
International

ZBIERANIE PODPISÓW 
 2013 - 2014

Zebranie 
 ponad  1,7 
miliona  
podpisów.

1. Krajowe  
 punkty skupienia 
uwagi wokół ECI  pod 
kontrolą sieci  Agenda 
Europe .

Watykan

2. Religijna  
mobilizacja:   
ECI Jeden z nas  
 rusza w  Watykanie,  
COMECE wyraża  
wsparcie, a  ruchy 
religijne  
 zbierają podpisy.

Sieć Agenda 
Europe

Europejskie 
Centrum 
 Prawa i 

American  
Centre for  

Law & Justice

REPREZENTACJA 
PRAWNA

2013 - 2014

Reprezentantem 
prawnym ECI 
Jeden z nas   jest    
  ECLJ ,   
europejska 
placówka w 
Strasburgu,  
 finansowana 
przez US ACLJ  
za pomocą 
corocznego 
grantu na  
 1 mln USD.

ECLJ zeznaje  
w imieniu  Jeden  
z nas  w 
Parlamencie 
Europejskim.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201469&doclang=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0034
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STUDIUM PRZYPADKU ASTROTURFINGU CITIZENGO 

W latach 2012-
2013 Ignacio 
Arsuaga pisze do 
potencjalnych 
darczyńców  
z prośbą  
o wsparcie 
finansowe 
na założenie 
CitizenGO,  
w zamian 
oferując miejsce 
w zarządzie 
CitizenGO.

Ignacio Arsuaga
Założyciel Hazte Oir

Hazte Oir

WNIOSEK  
O FINANSOWANIE

1.
MOŻLIWI SPONSORZY

5. Luca Volontè
Fondazione 

 Novae Terrae

6. Watykan

2.

CitizenGo

ZARZĄD CITIZENGO

Aleksiej Komow 
 Fundacja Świętego 

Bazylego

Luca Volontè
Fondazione 

 Novae Terrae

Brian Brown
Amerykańska 

prawica 
chrześcijańska: Act 

Right

Gualberto 
 Garcia Jones

Doradca watykański 
 przy OAS

3.

CitizenGO 
startuje  
w 2013 r. i rośnie 
do rozmiarów 
globalnej 
społeczności 
 12 milionów 
użytkowników 
posługujacych się  
11 językami.

Hazte Oir  
i CitizenGO 
generują średnio 
 1,5 mln EUR 
rocznie  
z crowdfundingu 
oraz 0,5 mln 
EUR rocznie 
od większych 
darczyńców.

Arsuage twierdzi, 
że darowizny 
od prywatnych 
działaczy na rzecz 
CitizenGO 
 mogą pośrednio 
wspierać VOX 
 i inne 
 skrajnie 
prawicowe partie 
polityczne w całej 
Europie.

CROWDFUNDING

4.
WSPARCIE

5.

1. Sieci 
antygenderowe:
Sponsorzy Hazte Oir 
 podczas 
spotkań sieci 
antygenderowych.

4. Konstantin 
Małofiejew

Fundacja Świętego 
Bazylego

1. David  
Alvarez Diez

Hiszpański miliarder

2. Miguel Vilar Mir
Hiszpański miliarder

3. Brian Brown
Amerykańska 

prawica 

2. „Super PAC”:
CitizenGO 
 działa jako „Super 
Pac” dla VOX  
i innych skrajnie 
prawicowych 
partii politycznych: 
FIDESZ (Węgry), 
 La Lega (Włochy), 
 PiS (Polska), itp.

Po wyczerpaniu możliwości prawnych organizatorzy ECI 
zarejestrowali inicjatywę jako Federacja „Jeden z nas”,  
a kierownictwo przeszło do fundacji francuskich i hiszpańskich. 
Fundacja Lejeune'a przejęła zarządzanie Federacją Jeden z nas, 
a jej prezesem został Jaime Mayor Oreja, prezes Fundacion 
Valores y Sociedad. Do dziś Federacja Jeden z nas nie ustaje  
w obronie „kultury życia w Europie” [455] i od tego czasu organizuje 
„marsze dla życia” [456] oraz spotkania w Paryżu i Budapeszcie 
[457]. Członkowie przemawiają też na międzynarodowych 
spotkaniach, takich jak Szczyt Demograficzny premiera Węgier 
w październiku 2019 r. [458]

STUDIUM PRZYPADKU 2: PLATFORMA MOBILIZACJI 
SPOŁECZNEJ CITIZENGO

CitizenGO może być teraz uznane za globalnego aktywizatora 
społecznego, ale jest to nowość o skromnych początkach.  
W 2018 r. francuska telewizja Arte ujawniła [459] przebieg 
tego procesu: klasyczna zbiórka funduszy skierowana do 
potencjalnych darczyńców. Ignacio Arsuaga opracował 
oryginalną koncepcję CitizenGO jako „narzędzia online dla 
aktywnych obywateli, którzy mogliby bronić rodziny i życia 
oraz skutecznie wpływać na rządy krajowe i parlamenty 
oraz instytucje międzynarodowe, działając od podstaw” [460] 
i zwrócił się do potencjalnych darczyńców z biznesplanem 
oraz obietnicą, że „CitizenGO przyniesie korzyści społeczne, 
które, jak wierzymy, wpłyną na historię ludzkości. Aborcjoniści, 
lobby homoseksualne, radykalni sekularyści i orędownicy 
relatywizmu znajdą się poza murem ograniczającym CitizenGO. 
Platforma nie tylko potępi ich manewry przeciwko wolności,  
ale także zmobilizuje opinię publiczną w narodach na 
całym świecie i będzie mogła wpływać na decyzje polityków  
i biznesmenów” [461]. 

Docelowymi darczyńcami Arsuagi byli rosyjscy oligarchowie, 
hiszpańscy i meksykańscy miliarderzy, działacze amerykańskiej 
prawicy, skorumpowani włoscy politycy i urzędnicy Watykanu. 
Arsuaga zaoferował każdemu darczyńcy miejsce w zarządzie 
CitizenGO w zamian za wsparcie finansowe. Dokumenty 
wskazane przez Arte sugerują sukces Arsuagi w zbieraniu 
funduszy. 

Przykładowo, umowa z amerykańską organizacją  
ActRight [462] stwierdza, że „ActRight bezpośrednio wesprze 
CitizenGO (członek ActRight Global) roczną kwotą 50k USD”,  
a ponadto, że „Brian Brown zasiądzie (sic!) w radzie 
powierników CitizenGO” [463]. W innej umowie „Fundacja 'Novae 
Terrae' zobowiązuje się do zapewnienia stałej rocznej kwoty  
12 tys.EUR, odnawialnej z roku na rok” [464].  CitizenGO nie ujawnia 
informacji o swoich instytucjonalnych fundatorach i twierdzi,  
że jest „w całości finansowany z małych darowizn internetowych 
dokonywanych przez tysiące obywateli na całym świecie” [465], 
ale skład zarządu sugeruje inną prawdę. Członkowie zarządu 
to Aleksiej Komow z Fundacji Charytatywnej im. Św. Bazylego 
Wielkiego Małofiejewa, Brian Brown z ActRight, Luca Volontè  
z Fundacji Novae Terrae oraz Gualberto Garcia Jones, doradca 
ds. praw człowieka w misji Stałego Obserwatora Stolicy 
Apostolskiej przy Organizacji Stanów Amerykańskich [466] –  
co sugeruje, że Arsuaga sprzedał swój pomysł wielu docelowym 
darczyńcom.

8.2 SZERSZA PERSPEKTYWA
Choć kontrowersje wokół SRHR i antygenderowego 
aktywizmu powszechnie określa się mianem „sprzeciwu”, 
David Paternotte zauważa, że taka perspektywa tworzy co 
najmniej trzy ograniczenia. Pierwszym ograniczeniem myślenia  
o "sprzeciwie” jest to, że „nadmiernie izoluje on płeć i seksualność 
od reszty społeczeństwa”, po drugie, „może uniemożliwić 
postępowym działaczom budowanie od dawna potrzebnej 
solidarności i koalicji w różnych kwestiach”, a po trzecie, że 
„nadmiernie napędza … praktyków do badania tego, co jest 
atakowane i nie pozwala im zobaczyć … szerszej perspektywy, 
w której widać dążenie do ustanowienia nowego porządku 
politycznego – mniej liberalnego i mniej demokratycznego” [467]. 
Krótko mówiąc, Paternotte wzywa, aby spojrzeć nie tylko na to, 
co ma być zniszczone (tj. cele antygenderowe), ale także na to, 
co powstanie w następstwie. 

Zrozumienie finansowania antygenderowego w Europie 
prowadzi do wniosku, że nie ma jednego, scentralizowanego 
celu wspólnego dla wszystkich ruchów i ich fundatorów –  
tj. że zjawiska tego nie można podsumować jako „sprzeciwu” 
wobec postępu – ale raczej, że kilka nakładających się, 
zdecentralizowanych i wzajemnie wspierających się 
projektów napędza mobilizację antygenderową. Zrozumienie 
wielości tych celów umożliwia lepsze zrozumienie zjawiska,  
a co za tym idzie, lepsze pomysły przeciwdziałania i zawierania 
nowych sojuszy. Cele antygenderowe same w sobie stanowią 
projekt normatywny i na równych zasadach tworzą element 
powiązanych projektów politycznych i gospodarczych.  
Te nakładające się na siebie projekty można podzielić na trzy 
szerokie kategorie: projekt teokratyczny, hiperkapitalistyczny 
projekt ekonomiczny i nieliberalny projekt polityczny. 

Wspomniany projekt teokratyczny przyjmuje cele  
normatywne, które dążą do dostosowania ustawodawstwa 
świeckiego do chrześcijańskich ideałów religijnych. Projekt 
teokratyczny oferuje spojrzenie na ludzką seksualność 
sprowadzoną do reprodukcji, negując prawdę o tym, co 
miłość, zmysłowość i przyjemność mogą znaczyć w związkach.  
Sprzeciwia się więc indywidualnemu wyborowi w formie 
ustalonych praw człowieka w zakresie seksualności  
i reprodukcji, ponieważ te czynności powinny służyć wyższym, 
boskim celom, określonym w konkretnych doktrynach 
religijnych. Inspiracje dla teokratycznego projektu są liczne, 
m.in. manifest Agendy Europe, „Przywracanie naturalnego 
porządku” oraz wiele pism założyciela TFP, takich jak 
„Rewolucja i Kontrrewolucja”, które z kolei są często osobistymi 
interpretacjami społecznej nauki Kościoła katolickiego. Inne 
przykłady obejmują konserwatywną protestancką Deklarację 
z Nashville i ekumeniczną Deklarację Manhattan, wspólne 
oświadczenie papieża Franciszka i patriarchy Cyryla oraz 
argumentację prawną amerykańskich prawników i think 
tanków chrześcijańskiej prawicy. Chociaż stanowią one 
podstawy dla rosnącej wojny na pozwy w europejskich sądach 
oraz coraz częstszych inicjatyw politycznych ograniczających 
prawa człowieka w zakresie seksualności i reprodukcji, cały 
projekt jest bardziej ambitny. 

Zaangażowanie działaczy z dobrze ujętą agendą korporacyjną 
i orientacją na zysk sugeruje, że motywy ekonomiczne  
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są dla niektórych z nich co najmniej tak samo ważne jak projekt 
teokratyczny. Istnieje kilka wariantów projektu gospodarczego, 
jeden opowiada się za deregulacją gospodarczą, a drugi 
za regresem gospodarczym w kierunku kleptokracji, zaś 
oba warianty zbiegają się w kierunku formy oligarchii [468]. 
Podzielają pogląd hiperkapitalistyczny, w którym zamożni 
działacze, tacy jak osoby bogate, korporacje i arystokracja, 
są uwalniani z kajdan apodyktycznego państwa, aby dalej 
wzbogacać się ze szkodą dla spójności społecznej oraz 
ochrony środowiska, konsumentów i ochrony socjalnej. Z tego 
powodu często dochodzi do nakładania się elit, które popierają 
antygenderowy aktywizm przy równoczesnym poparciu negacji 
zmian klimatycznych i sprzeciwie wobec praw społecznych 
i przywrócenia praw osobom ich pozbawionym[469]. Projekt 
zorientowany na zysk przyciąga elity społeczne i gospodarcze 
z całej Europy i nakłania do wspierania wyłaniających się 
alternatywnych i skrajnie prawicowych partii politycznych, 
podobnie jak ich amerykańskich odpowiedników przyciąga 
chrześcijańska prawica, co opisała Jane Mayer w „Dark 
Money”. Co więcej, projekt hiperkapitalistyczny, który 
ceni bogactwo i sukces ekonomiczny, sam w sobie jest 
zakorzeniony w doktrynie kilku wspólnot religijnych aktywnych  
w antygenderowych mobilizacjach. W kontekście europejskim 
ten pozornie egzotyczny wygląd archaicznych, ale bogatych 
rodzin dynastycznych ma sens; jak wyjaśnia Andreas 
Kemper, „obecna faza kapitalistyczna prowadzi do procesów  
're-feudalizacji', czyli każdy, kto ma bogatych przodków, staje 
się bogaty. Taka dystrybucja bogactwa promuje ideologie 
usprawiedliwiania, takie jak „familializm”. Antyfeminizm  
i klasycyzm idą tu w parze” [470].

Trzecia forma ruchu antygenderowego reprezentuje również 
próbę stworzenia projektu politycznego – a w niektórych 
przypadkach  projektu geopolitycznego. Działacze 
antygenderowi podjęli kilka prób wkroczenia w sferę polityczną, 
które spotkały się z różnym powodzeniem. Pierwsze podejścia 
polegały na stworzeniu przez liderów narodowych ruchów 
antyaborcyjnych mikropartii chrześcijańskich, które następnie 
przeniknęły do głównych partii centroprawicowych. Kolejna 
szansa nadeszła wraz z ECPM, które wskoczyło do unijnego 
pociągu, zapewniając sobie w ten sposób trwałość, rozszerzając 
nowe horyzonty w Europie Wschodniej i zapoznając elity 
polityczne z regresywnymi postawami w trakcie śniadań 
modlitewnych. 

Najnowszym ruchem projektu politycznego jest strategiczne 
wykorzystanie antygenderowych postaw wśród wyłaniających 
się alternatywnych i skrajnie prawicowych partii politycznych. 
Podczas gdy wcześniejsze projekty polityczne były owocem 
specyficznej ideologii politycznej, jak opisuje Anne Applebaum, 
wykorzystywanie narracji antygenderowych przez wyłaniające 
się partie alternatywnie prawicowe i skrajnie prawicowe ma 
więcej wspólnego z tworzeniem nowoczesnego boysbandu, 
w ramach którego „robią badania rynku, wybierają rodzaje 
pasujących twarzy, a następnie reklamują zespół, wciskając 
go najbardziej korzystnej grupie demograficznej. Nowe partie 
polityczne mogą teraz działać w taki właśnie sposób: można 
łączyć problemy, przepakowywać je, a następnie wprowadzać 
na rynek, korzystając z tego samego rodzaju ukierunkowanego 

przekazu”. [471] Połączenie antygender z platformami hiper-
kapitalistycznymi podczas flirtu z neo-faszyzmem pozwoliło 
nowej generacji alternatywnych i skrajnie prawicowych partii 
politycznych na zaistnienie w Niemczech i Hiszpanii, a wkrótce 
w całej Europie. Starsze skrajnie prawicowe ruchy polityczne 
we Francji i Włoszech eksperymentują z zestawem narzędzi 
antygenderowych w nadziei na nagrodzenie wysiłków podczas 
wyborów. Sprzymierzyli się więc z zagranicznymi, złośliwymi 
siłami, takimi jak rosyjskie interesy państwowe i oligarchowie, 
którzy podzielają te same normatywne i nieliberalne cele 
polityczne, ale służą geopolitycznym interesom Moskwy 
ukształtowanym przez takich myślicieli jak Aleksander Dugin. 
Nic dziwnego, że projekt polityczny religijnych ekstremistów, 
niezakotwiczony w liberalnych podstawach demokratycznych, 
powinien znaleźć entuzjastycznych sojuszników na szczątkach 
nieliberalnej przeszłości Europy, takich jak monarchiści  
z początku XX wieku i faszyści z lat 30. i 40. XX wieku.

Poza motywacją do przyjmowania postaw antygenderowych, 
tacy działacze mają wspólne podejście do realizacji swoich celów. 
Oprócz dominacji ciemnego, prywatnego finansowania, istnieją 
również próby wykorzystania lub odprowadzenia finansowania 
publicznego na rzecz tych samych celów i podmiotów. Dzielą 
również techniki wykorzystywane do wielu zamierzeń, takich jak 
nielegalne wykorzystanie danych osobowych do pozyskiwania 
funduszy (patrz rozdział 4), religijne cele ekstremistyczne [472] 
oraz cele polityczne [473]. 

Tak więc 707 milionów USD od religijnych ekstremistów na 
podsycenie antygenderowego aktywizmu w Europie, co notuje 
czterokrotny wzrost w ciągu dekady, to tylko wierzchołek 
góry lodowej pod względem wszystkich funduszy, które 
prawdopodobnie uzyska tak regresywny program. Jednak 
prawdziwym wierzchołkiem góry lodowej są znacznie szerzej 
nakładające się na siebie projekty polityczne i gospodarcze 
towarzyszące religijnemu, ekstremistycznemu projektowi 
normatywnemu, który podważa prawa człowieka, jednocześnie 
niszcząc podstawy regulowanej gospodarki rynkowej  
i liberalnej, pluralistycznej demokracji. 
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ZAŁĄCZNIKI

1. Agenda Europa to luźna sieć łącząca ponad  
300 organizacji i osób z ponad 30 krajów europejskich, 

ściśle związana z hierarchią katolicką. Obejmuje ona 
ponadnarodowe i krajowe NGO aktywne w walce 
antygenderowej, konserwatywnych naukowców, urzędników 
w europejskich i krajowych administracjach oraz znaczną 
liczbę amerykańskich chrześcijańskich prawicowców, którzy 
czerpią inspirację ze wspólnego dokumentu politycznego 
zatytułowanego Przywracanie naturalnego porządku – program 
dla Europy. Agenda Europe organizuje od 2013 r. coroczne 
spotkania wyłącznie dla swoich członków, podczas których 
pracują nad ponad 15 inicjatywami politycznymi i legislacyjnymi 
w całej Europie, w tym niedawnymi inicjatywami obywatelskimi 
skierowanymi przeciwko LGBT, akcje ograniczenia aborcji, 
mobilizacje przeciwko Konwencji Stambulskiej i spory sądowe.

2. Wspomniana Fundacja Chiaroscuro (znana 
również jako Fundusz Chiaroscuro) została założona  

w 2007 r.w Nowym Jorku jako fundusz powierniczy Rycerzy 
Kolumba. Jest fundatorem World Youth Alliance, C-FAM, Howard 
Center i Instytut Actona. Zobacz https://www.chiaroscurofnd.
org/.

3. Fundacje rodziny DeVos: Rodzina DeVos jest  
88. najbogatszą rodziną w USA, z łącznym majątkiem 

szacowanym na 5,4 miliarda USD. Richard i Helen DeVos  
są członkami Holenderskiego Kościoła Reformowanego w USA  
i założyli pierwszą fundację w 1970 r., a później oddzielne 
fundacje dla każdego ze swoich dzieci i ich małżonków.  
Z siedzibami w Grand Rapids w stanie Michigan, fundacje 
rodziny DeVos są głównymi sponsorami finansowymi Partii 
Republikańskiej USA, a także szeregu konserwatywnych grup, 
takich jak organizacje antygenderowe i konserwatywne think 
tanki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ich powiązań 
ze skrajnie prawicowymi i antygenderowymi przypadkami 
działań, zobacz DeVos Family Reader76 z Institute for 
Information Democracy w Grand Rapids. Zobacz https://www.
dbdvfoundation.org/, https://dpdevosfoundation.org/ i https://
dmdevosfoundation.org 

4. Fondazione Vita Nova i Movimento per la Vita: 
Fondazione Vita Nova to włoska fundacja związana  

z Movimento per la Vita. Zarówno Movimento per la Vita, jak 
i Fondazione Vita Nova zostały założone przez nieżyjącego 
już włoskiego polityka Carlo Casiniego i zbierają fundusze 
od społeczeństwa tego kraju. Żadna z nich nie udostępnia 
publicznie danych finansowych, ale Fondazione Vita Nova 
wniosła wkład finansowy do ECI „Jeden z nas”. Zobacz http://
www.fondazionevitanova.it/ i http://www.mpv.org/. 

5. Fundacion Valores y Sociedad została założona  
w 2011 r. przez emerytowanego hiszpańskiego 

polityka Jaime Mayora Oreję, który od tego czasu jest jej 
prezesem. Udzieliła wsparcia finansowego ECI „Jeden z nas”  
w 2014 r. i od tego czasu organizuje wydarzenia wspierające 
cele Federacji „Jeden z nas” i PNfV. Zobacz https://www.
valoresysociedad.org/.

6.  Fundacja Lux Veritatis , założona w 1998 r. z siedzibą  
w Warszawie i Toruniu, jest fundacją ks. Tadeusza Rydzyka  

ze Zgromadzenia Katolickiego Redemptorystów. Rydzyk 
jest także założycielem kilku tradycjonalistycznych mediów 
katolickich, m.in. Radia Maryja, gazety Nasz Dziennik  
i prywatnego kanału telewizyjnego TV TRWAM. Zobacz 
https://luxveritatis.pl/, https://www.radiomaryja.pl/, https://
naszdziennik.pl/ i https://tv-trwam.pl/.

7. Hazte Oir/CitizenGO: Hazte Oir to powstała  
w 2001 r. hiszpańska organizacja pozarządowa o profilu 

antygenderowym, która pełni rolę konserwatywnego strażnika 
hiszpańskiego życia politycznego. CitizenGO to globalne 
ramię Hazte Oir, założone w 2013 r. CitizenGO to platforma 
społecznościowa oparta na petycjach w ponad 10 językach 
w Europie, obu Amerykach, Afryce i Oceanii. Obydwa mają 
siedzibę w Madrycie i są kierowane przez Ignacio Arsuagę. 
Zobacz https://www.citizengo.org/.

8. Fundusz Istoki została założony przez Władimira 
Jakunina w 2013 r. i notuje wartość aktywów  

w 2018 r. w kwocie ponad 15 mln USD. Dzięki tym funduszom 
Jakunin finansuje pracę fundacji, St Andrew the First-Called  
i Centre for National Glory, aby osiągać ich religijne  
i patriotyczne cele.  Zobacz  Фонда целевого капитала «Истоки»   
(Fundusz Istoki) http://istoki-foundation.org/ru/ i https://istoki-
foundation.org/en/.

9. Fundacje Rodziny Koch: Charles i David Koch to bracia 
wyznający prawicowe poglądy libertariańskie, których 

łączny majątek przekracza 100 miliardów USD. Stworzyli 
szereg fundacji od lat 70., które wspierały libertariańskie 
i ultrakonserwatywne think tanki i uniwersytety. Obszary 
finansowania obejmują rzecznictwo polityczne, sceptycyzm 
w zakresie zmian klimatycznych, deregulację i sprzeciw 
wobec praw człowieka i praw SRHR. Zobacz https://www.
charleskochfoundation.org/.

10.  Fundacja Jerome'a Lejeune'a została założona 
na cześć francuskiego naukowca Jérôme Lejeune  

w 1995 r. i jest finansowana z darowizn francuskiej opinii 
publicznej. Fundusze są wykorzystywane do realizacji trzech 

76  Zobacz https://griid.org/reports/devos-family-reader-14/

PONADNARODOWE FORA, SIECI I ORGANIZACJE ANTYGENDEROWE

ANEKS 1  (CZĘŚĆ 1)

celów fundacji: badań medycznych nad zaburzeniami 
genetycznymi; wsparcia osób i rodzin z chorobami 
genetycznymi; oraz obrony ludzkiej godności, która zakłada,  
że życie zaczyna się w momencie poczęcia. Zobacz https://www.
fondationlejeune.org/.

11.  Fundacja Novae Terrae, założona  
w 2013 r. w Mediolanie przez włoskiego polityka 

Lucę Volontè, przestrzega „prawa naturalnego”. Fundacja 
aktywnie działała na rzecz walki antygenderowej – na przykład 
sfinansowała spotkanie strategiczne w marcu 2015 r., które 
doprowadziło do homofobicznej inicjatywy obywatelskiej 
„Mama, tata i dzieci”. Model pozyskiwania funduszy 
wykorzystany przez Volontè opierał się na sprzedawaniu 
wpływów politycznych osobom łamiącym prawa człowieka  
w Radzie Europy. Zobacz https://www.novaeterrae.eu/.

12.  Patriarchalna Komisja ds. Rodziny, Macierzyństwa 
i Dzieciństwa” jest strukturą pod patronatem 

Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, która służy jako ogniwo 
łączące głównych działaczy rosyjskiego społeczeństwa 
realizujących program obrony tradycyjnych wartości. Wśród 
członków mianowanych przez rosyjskiego prawosławnego 
arcybiskupa Maxima Smirnoffa, znajdują się Natalia Jakunina 
(małżonka Władimira Jakunina), Konstatin Małofiejew, Aleksiej 
Komow oraz przedstawiciele Kremla, Dumy Państwowej  
i środowiska akademickiego. Zobacz http://pk-semya.ru/.

13.  Political Network for Values skupia się na łączeniu 
parlamentarzystów, ministrów i innych polityków  

z działaczami społeczeństwa obywatelskiego walczącymi  
z gender. Koncentrując się na obu Amerykach i Europie, 
organizuje regularne transatlantyckie sesje strategiczne 
dotyczące obszarów wspólnego zainteresowania, w tym 
sposobów ograniczania, zapobiegania i ostatecznie zakazywania 
aborcji oraz powstrzymania ekspansji idei małżeństw osób tej 
samej płci. Zobacz https://politicalnetworkforvalues.org.

14.  Fundacja Prince'ów, z siedzibą w Holland w stanie 
Michigan, została założona w 1979 r. przez nieżyjącego 

już producenta części samochodowych i miliardera Edgara 
Prince'a i jego żonę Elsę Prince Broekhuizen. Średni roczny 
obrót tej fundacji w latach 2008-2019 wyniósł nieco ponad  
4,5 mln USD, osiągając łącznie kwotę 49,7 mln USD. Głównymi 
stypendystami były organizacje konserwatywne, religijne  
i antygenderowe, w zarządach których zasiadała Elsa Prince 
Broekhuizen. Wśród dzieci DeVos warto zwrócić uwagę na Erika 
Prince'a, założyciela prywatnej firmy wojskowej Blackwater,  
i Betsy DeVos, amerykańską sekretarz ds. edukacji  
w administracji Trumpa (patrz fundacje rodziny DeVos). 
Podobnie jak rodzina DeVos, Prince'owie są członkami 

Holenderskiego Kościoła Reformowanego w USA. Fundacja 
Prince'ów nie posiada strony internetowej. 

15. Fundacja Charytatywna św. Bazylego Wielkiego: 
Założona w 2007 r. przez rosyjskiego oligarchę 

Konstatina Małofiejewa, fundacja wspiera działalność religijną, 
patriotyczną i antygenderową. W skład zarządu wchodzą książę 
Zurab Chavchavadze, który prowadzi gimnazjum fundacji 
(szkoła średnia) oraz hrabia Serge de Pahlen (małżonek 
dziedziczki Fiata Margharity Agnelli). Aleksiej Komow odpowiada 
za stosunki międzynarodowe fundacji. Zobacz Фонд святителя 
Василия Великого: http://fondsvv.ru/.

16. Tradycja, rodzina i własność (TFP) jest 
międzynarodową siecią klerykalno-arystokratyczną, 

której kluczowe cechy to bycie (pseudo)katolickim ruchem 
religijnym, którego członkami są głównie arystokraci europejscy 
i latynoamerykańscy oraz wielcy właściciele ziemscy. Sieć ta ma 
na celu przywrócenie arystokracji władzy politycznej. Istnieje 
ponad 40 organizacji należących do sieci TFP, działających 
w 20 krajach Europy i obu Ameryk pod różnymi nazwami,  
w tym wyspecjalizowane organizacje antygenderowe działające 
przeciwko aborcji, homoseksualizmowi, antykoncepcji  
i rozwodom.

17.  Światowy Kongres Rodzin (WCF) był pierwotnie 
inicjatywą działaczy społeczeństwa obywatelskiego 

Rosji i USA, 77 a teraz skupia europejskich skrajnie prawicowych i 
populistycznych aktywistów, rosyjskie osobistości, przywódców 
amerykańskiej chrześcijańskiej prawicy i antygenderowych 
działaczy chrześcijańskich, którzy mają tendencję do 
krytykowania Watykanu. Organizatorzy WCF uczynili Europę 
priorytetowym celem i konsekwentnie organizowali swoje 
ostatnie konferencje w Weronie (2019), Kiszyniowie w Mołdawii 
(2018), w Budapeszcie (2017) i Tbilisi (2016), często przy 
wsparciu państwa. 

18.  Światowy Sojusz Młodzieży (WYA) to NGO założone 
w Nowym Jorku w 2002 r., z wieloma oddziałami 

regionalnymi na całym świecie i przedstawicielstwem  
UE w Brukseli. Twierdzi, że jest głosem młodych ludzi 
w kręgach decyzyjnych na temat katolickiego dogmatu 
dotyczącego seksualności. Jego zarząd składa się z księcia 
Niklausa z Liechtensteinu i Jego Eminencji Christopha 
kardynała Schönborna jako patronów, włoskiego polityka 
Rocco Buttiglione jako doradcy oraz Jeana-Baptiste de Franssu  
(z Banku Watykańskiego) i Elisabeth Hohenberg (niemiecka 
rodzina arystokratyczna) w radzie. Wśród jej głównych 
darczyńców są Fundacja Chiaroscuro i Komisja Europejska. 
Zobacz https://www.wya.net/.

77  Zobacz https://playingthegendercard.wordpress.com/2019/03/09/world-congress-of-families-le-radici-ideologiche/
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Ignacio Arsuaga jest prezesem  
i założycielem Hazte Oir i globalnej 
platformy mobilizacji społecznej 
CitizenGO oraz członkiem zarządu WCF. 
Arsuaga ma również szerokie powiązania 
ze skrajnie prawicową hiszpańską 
partią polityczną VOX i uczestniczył i był 
współsponsorem kilku szczytów Agendy 
Europe, spotkań PNfV i WCF. 

Brian Brown był zaangażowany w wiele 
amerykańskich i światowych organizacji 
anty-SRR, 78 mianowicie jako prezes 
amerykańskiej National Organization for 
Marriage i członek zarządu CitizenGO. 

Benjamin Harnwell jest założycielem  
i prezesem Instytutu Dignitatis 
Humanae z siedzibą w Trisulti we 
Włoszech. Pracował jako członek 
personelu parlamentarnego brytyjskiego 
konserwatywnego eurodeputowanego 
Nirja Devy i wspólnie założyli  
w 2008 r. Dignitatis Humanae, 
początkowo z siedzibą w Parlamencie 
Europejskim. Ben Harnwell zasiadał  
w zarządzie ECPM od 2012 do 2016 r.  
i był chwalony przez skrajnie 
prawicowego amerykańskiego stratega 
Stevena Bannona jako „najmądrzejszego 
faceta w Rzymie”. 

Jerzy Kwaśniewski jest prezesem 
Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris  
z siedzibą w Warszawie, zrzeszonego 
 w TFP. 

ZAŁĄCZNIK 2  (CZĘŚĆ 1)

Aleksiej Komow jest centralnym punktem 
projektów międzynarodowych w Fundacji 
Charytatywnej im. św. Bazylego Wielkiego 
Małofiejewa. Ponadto pełni funkcję 
przedstawiciela ds. stosunków zewnętrznych 
rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, prezesa 
Centrum Analitycznego „Polityka rodzinna  
w Federacji Rosyjskiej”, członka Patriarchalnej 
Komisji ds. Rodziny, Macierzyństwa  
i Dzieciństwa oraz członka zarządu 
CitizenGO i WCF. Komow jest częstym 
mówcą na różnych zgromadzeniach skrajnie 
prawicowych partii politycznych w Europie. 79

Jaime Mayor Oreja jest byłym hiszpańskim 
politykiem z centroprawicowej Partido 
Popular. Mayor Oreja został po raz pierwszy 
wybrany członkiem Kongresu Deputowanych 
z Kraju Basków w 1979 r. i był ministrem 
spraw wewnętrznych w latach 1996-2001. 
Został wybrany do Parlamentu Europejskiego 
w 2004 r. i poparł inicjatywę obywatelską 
„Jeden z nas”. W 2011 r. założył Fundacion 
Valores y Sociedad, a od 2014 r. jest jej 
prezesem. Działał również w PNfV i został 
prezesem Federacji Jeden z nas. 

Konstantin Małofiejew, założyciel firmy 
inwestycyjnej Marshall Capital z majątkiem 
szacowanym na 225 milionów USD, założył 
Fundację Charytatywną im. św. Bazylego 
Wielkiego, think tank Katehon i internetowy 
kanał telewizyjny Tsargrad TV. Małofiejew 
jest prezesem monarchistycznego 
Stowarzyszenia Dwugłowego Orła, kieruje 
Międzynarodową Agencją Rozwoju 
Suwerennego (IASD) i rzekomo finansował 
Rosyjski Instytut Badań Strategicznych 
(RISS). Znajduje się na liście osób objętych 
sankcjami UE, dotyczy go także dochodzenie 
karne prowadzonym przez Ukrainę za 
rzekome wsparcie ukraińskich separatystów 
i ma zakaz wstępu do Bułgarii. Małofiejew 
jest kojarzony z nierozwiązanymi 
przypadkami oszustw finansowych. 80 Jest 
podejrzany o finansowanie CitizenGO, a jego 
pracownik, Aleksiej Komow, obecnie zasiada 
w Radzie CitizenGO. 

Ignacio Arsuaga Aleksiej Komov

Jaime Mayor 
Oreja

Konstantin 
Małofiejew

Brian Brown

Benjamin 
Harnwell

Jerzy 
Kwaśniewski

78  Zobaczhttps://www.splcenter.org/hatewatch/2016/06/02/brian-brown-
named-president-anti-lgbt-world-congress-families i https://www.
politicalresearch.org/2013/10/28/profiles-on-the-right-brian-brown/.

79  Zobaczhttp://alexeykomov.ru/ob-avtore-3 i http://www.
worldcongressoffamilies.org/directors.php.

80  Zobaczhttps://thebell.io/en/russia-s-orthodox-tycoon-is-bankrolling-a-
monarchist-movement-but-where-does-he-get-his-money/.
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Grégor Puppinck , dyrektor generalny ECLJ, 
pełnił rolę prawnego punktu kontaktowego 
ECI „Jeden z nas” i brał aktywny udział w 
homofobicznych inicjatywach La Manif Pour 
Tous we Francji w 2013 r. 

Luca Volontè jest włoskim politykiem 
z ramienia Unione dei Democratici 
Cristiani e di Centro (UDC) i był włoskim 
delegatem do PACE, gdzie został wybrany 
przewodniczącym EPP. Volontè jest 
założycielem Fundacji Novae Terrae. 
Działa również w katolickim ruchu 
Komunia i Wyzwolenie. 81 Volontè był także 
przewodniczącym Instytutu Dignitatis 
Humanae, w planach którego było 
otwarcie klasztoru w Trisulti, aby szkolić 
przyszłe pokolenie skrajnie prawicowych 
przywódców. 82 Podlegał śledztwu 
prowadzonemu przez Radę Europy 
i włoskich prokuratorów za przyjmowanie 
łapówek od działaczy związanych 
\z Azerbejdżanem w zamian za przychylne 
głosy w PACE. W styczniu 2021 r. został 
skazany na cztery lata więzienia. 83

Leo van Doesburg jest dyrektorem  
ds. europejskich ECPM i działa w 
holenderskiej partii Christen Unie. 
Początkowo przebywając w Timisoarze 
w Rumunii, van Doesburg zgromadził 
polityków z całej Europy Wschodniej, aby 
utworzyć ECPM i zakwalifikować się do 
finansowania UE. Obecnie działa  
w instytucjach europejskich w Brukseli  
i Strasburgu. 

Paul, Herzog von Oldenburg jest szefem 
brukselskiego przedstawicielstwa TFP przy 
instytucjach UE, Fédération Pro Europa 
Christiana. Zasiada również w zarządach 
kilku innych organizacji związanych z TFP 
w całej Europie i jest aktywny w wielu 
kampaniach kojarzonych z TFP. Jest 
potomkiem ostatniego niemieckiego cesarza 
i kuzynem Beatrix von Storch. 

Beatrix von Storch, z domu Beatrix, 
Herzogin von Oldenburg (księżna 
Oldenburga) to parlamentarzystka 
związana ze skrajnie prawicową partią 
polityczną AfD, najpierw wybrana do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r.,  
a następnie do niemieckiego Bundestagu. 
Jest potomkinią ostatniego cesarza 
Niemiec i kuzynką Paula von Oldenburga. 

Władimir Jakunin jest rosyjskim 
oligarchą o majątku wartym od 600 do  
1 miliarda USD 84 którego dorobił się jako 
szef państwowych Kolei Rosyjskich,  
a później jako senator. Jakunin stworzył 
kilka podmiotów antygenderowych,  
w tym Fundusz Istoki, Fundację St Andrew 
the First-Called, Centre for National 
Glory i Instytut Badawczy Dialogue of 
Civilizations. Zasiada w zarządzie dwóch 
rosyjskich agencji rządowych: Funduszu 
Gorczakowa i Russkiego Miru. Jakunin 
znalazł się na liście osób objętych 
sankcjami z Australii i USA w świetle 
działań Rosji na Ukrainie. 

Grégor Puppinck Beatrix 
 von Storch

Władimir 
Jakunin

Luca Volontè

Leo van 
Doesburg

Paul, Herzog  
von Oldenburg

81  Zobacz http://humanrightslawyers.eu/
scandinavian-human-dignity-award/scandinavian-
human-dignity-award-2011. Skandynawska 
Nagroda Godności Człowieka to inicjatywa 
szwedzkich organizacji antyaborcyjnych .

82  Zobaczhttps://www.economist.com/
europe/2019/05/23/steve-bannons-monastic-
academy-denies-monkey-business.

83  Zobaczhttps://www.occrp.org/en/daily/13628-
italian-court-sentences-former-council-of-europe-
mp-for-bribery.

84  Zobaczhttps://therussianreader.com/tag/net-
worth/ ihttps://themoscowtimes.com/articles/
moscow-tops-new-york-for-billionaires-5543.
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ZAŁĄCZNIK 3  (CZĘŚĆ 1)

Kraj Nazwa Wartość netto/sektor 85 Aktywizm antygenderowy

Austria Alexandre Tschugguel Austriacka rodzina magnacka TFP

Austria Rodzina Turnauerów 1 miliard EUR, produkcja (37. najbogatszy w Austrii) Agenda Europe, darczyńca FPÖ

Austria/Węgry rodzina von Habsburg-Lothrigen 63–207 mln USD, nieruchomości, 
 cesarska rodzina Austro-Węgier WCF, DHI, Agenda Europe

Brazylia/
Portugalia Rodzina Orlean-Bragança Cesarska rodzina Brazylii TFP

Francja Wicehrabia Philippe De Villiers 146 mln EUR, nieruchomości, park rozrywki Fundacja Lejeune'a, K. Małofiejew, różne

Francja Claude Bebear 106 mln USD, ubezpieczenia i bankowość AXA La Manif Pour Tous

Francja Hrabia Henri de Castries 43 miliony EUR, ubezpieczenia i bankowość AXA La Manif Pour Tous

Gruzja/Rosja Książę Zurab Chavchavadze Gruzińska rodzina arystokratyczna K. Małofiejew, Fundacja św. Bazylego 
Wielkiego, Katehon

Niemcy Księżniczka Gloria von Thurn und 
Taxis 550 mln EUR (224. najbogatsza rodzina w Niemczech) WCF, Ja zum Leben, DOC, Steve Bannon

Niemcy 
von Oldenburg Paul, Herzog, 
 i Beatrix von Storch 
 (księżna Oldenburga)

Cesarska rodzina Niemiec TFP, AfD

Niemcy Henning Conle 830 mln EUR, nieruchomości AfD 

Niemcy Friedrich, hrabia Eulenburg-Hertefeld Niemiecka rodzina arystokratyczna Stiftung für Familienwerte

Niemcy Ludwig, hrabia Yorck von Wartenburg Niemiecka rodzina arystokratyczna Stiftung für Familienwerte

Niemcy Dr Tilman Rüsch (von Siemens) 6 miliardów EUR dla dalszej rodziny Siemens, 
 produkcja, infrastruktura i transport Stiftung für Familienwerte

Niemcy Bolko von Reinersdorff Niemiecka rodzina arystokratyczna Stiftung für Familienwerte

Niemcy Hedwig, Freifrau von Beverfoerde Niemiecka rodzina arystokratyczna Stiftung für Familienwerte,  
Demo für Alle, AfD

Niemcy Christian Krawinkel Zarządca aktywów 100 000 EUR darowizny na rzecz AfD 

Niemcy Hrabia Albrecht von 
Brandenstein-Zeppelin

250 mln EUR, produkcja/inżynieria 
 (493. najbogatsza rodzina w Niemczech) Europejska Fundacja Rodzina

Niemcy/
Szwajcaria Hubert Liebherr 7,8 mld EUR, budownictwo, produkcja 

 (11 najbogatsza rodzina w Niemczech) Europejska Fundacja Rodzina

Niemcy/
Szwajcaria August von Finck, Jr. 8,7 mld USD, bankowość i hotelarstwo 

 (20 najbogatsza rodzina w Niemczech) partia polityczna AfD

Niemcy (Hrabia/Książę) Rodzina Von 
Westphalen/von Hohenberg Austriacko-niemiecka rodzina arystokratyczna Ja zum Leben, ADF, WYA

Niemcy Hrabia Von Ballestrem i rodzina Niemiecka rodzina arystokratyczna Ja zum Leben, WYA

Gruzja Levan Vesadze 35-500 mln USD, Prometheus Capital Partners, 
 private equity WCF, różne 

85  Wartość netto wymienionych obywateli Niemiec została wzięta z Management Magazine, który każdego roku opracowuje listę 500 
najbogatszych Niemców.  

ZAŁĄCZNIKI

ELITY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

ZAŁĄCZNIK 3  (CZĘŚĆ 2)

Kraj Nazwa Wartość netto/sektor 85 Aktywizm antygenderowy

Węgry Lőrinc Mészáros 1,3 mld USD, media, hotelarstwo, rolnictwo, budow-
nictwo (najbogatsza rodzina na Węgrzech) Fidesz

Węgry Lajos Simicska 300 mln USD, media Fidesz

Węgry Istvan Garancsi 100 mln USD, sport, stowarzyszenie turystyczne Fidesz

Węgry Istvan Tiborcz 120 mln USD, nieruchomości, zięć Orbana 
 (32. najbogatsza osoba na Węgrzech) Fidesz

Włochy (Markiz) Coda Nunziante i rodzina Włoska rodzina arystokratyczna TFP, March for Life Włochy, różne

Włochy Margherita Agnelli 
 i hrabia Serge de Pahlen 2 mld EUR, produkcja samochodów K. Małofiejew, Fundacja św. Bazylego 

Wielkiego

Włochy Roberto Brazzale 160 milionów EUR, najstarsza włoska rodzina mle-
czarska od 1784 r. WCF, różne

Włochy Mario Moretti Polegato 1,6 mld EUR, buty Geox i Prosecco Villa Sandi od 1622 
r. (13. najbogatsza rodzina we Włoszech) WCF

Liechtenstein Książę Nikolaus z Liechtensteinu 5 miliardów EUR WYA-Europa, ADF

Meksyk Patricio Slim 5,5 mld USD, telekomunikacja 
 (rodzina Slim jest 4. najbogatszą na świecie)

Hazte Oir/CitizenGO, Novae Terrae, 
 Red Familia, Incluyendo Mexico

Holandia Jan Louis Burggraaf Prawnik ds. fuzji i przejęć Darowizna 25 000 EUR na rzecz FvD

Holandia Cor Verkade Nieruchomość Darczyńca FvD

Holandia Henk Otten Bankier Darczyńca FvD

Holandia Rob Rookan Przedsiębiorca internetowy Darczyńca FvD

Holandia Michiel Visser Prawnik ds. fuzji i przejęć Darczyńca FvD

Holandia Maarten Ruijs Zarządzający funduszem private equity Przekazał 280 000 EUR na rzecz FvD

Holandia Nick Galea Przedsiębiorca oprogramowania Przekazał 50 000 EUR na rzecz FvD

Holandia Erik de Vlieger Nieruchomość Darczyńca FvD

Holandia Michael van de Kuit Nieruchomość Darczyńca FvD

Holandia Jan van den Broeck Strony internetowe z treściami dla dorosłych Darczyńca FvD

Polska Mateusz Kłosek Produkcja okien Eko Okna 
 (Wśród 100 najbogatszych polskich rodzin) Fundacja Nasze Dzieci

Polska ks. Tadeusz Rydzyk Organizacja religijna i media Podmioty Rydzyka

85  Wartość netto wymienionych obywateli Niemiec została wzięta z Management Magazine, który każdego roku opracowuje listę 500 
najbogatszych Niemców.  
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Kraj Nazwa Wartość netto/sektor 85 Aktywizm anty-genderowy

Polska Jan Kobylański Różne firmy Podmioty Rydzyka

Polska Paweł Witaszek Fundacja Rodziny Witaszków, PZW Inwestycje
Antyaborcyjna organizacja pozarządowa, 
religijni ekstremiści jako kandydaci  
polityczni, uczelnia zrzeszona w TFP

Portugalia João Maria Bravo Sodarca Group Aviation, obrona, turystyka Darczyńca Chegi

Portugalia Carlos Bardot Farba przemysłowa Darczyńca Chegi

Portugalia Paulo Mirpuri Linie lotnicze Darczyńca Chegi

Portugalia Miguel Felix de Costa Smary przemysłowe i nieruchomości Darczyńca Chegi

Portugalia Francisco Sá Nogueira Turystyka Darczyńca Chegi

Portugalia/
USA Cezar DePaço 33 mln USD, farmaceutyka żywienie Darczyńca Chegi

Hiszpania David Álvarez Diez 450 mln USD, grupa Eulen - usługi Hazte Oir/CitizenGO

Hiszpania Juan Miguel Villar Mir, 
 1. markiz Villar Mir

3,2 mld USD, budowa Obrascón Huarte Lain, bank 
Santander (5 najbogatsza rodzina w Hiszpanii) Hazte Oir/CitizenGO

Hiszpania José Luis Bonet Wino musujące Freixenet Hazte Oir/CitizenGO

Hiszpania Isidoro Alvarez Domy towarowe El Corte Ingles, 
 1,4 mld USD, sprzedaż detaliczna Hazte Oir/CitizenGO

Hiszpania Esther Koplowitz, 
 VII markiza Casa Peñalver

1 mld USD, Fomento de Construcciones y Contratas, 
budownictwo (8 najbogatsza rodzina w Hiszpanii) Hazte Oir/CitizenGO

Hiszpania/
Francja Książę Louis Alphonse de Bourbon Ożeniony z córką Victora Vargasa, najbogatszego 

Wenezuelczyka z rodzinnym majątkiem 1,3 mld USD WCF, VOX

Hiszpania/
Włochy Książę Sixtus Henry z Bourbon-Parma Hiszpańska rodzina arystokratyczna K. Małofiejew

Hiszpania/
międzynaro-
dowa 

Rada Narodowa Oporu Iranu (NCRI) Irańska społeczność emigracyjna 1 milion EUR do VOX

Katar Katarska rodzina królewska 335 miliardów USD Doha Institute for the Family

 Rosja Konstatin Małofiejew 225 mln USD, Prometheus Investment Fundacja Charytatywna św. Bazylego 
Wielkiego, WCF

Rosja Władimir Jakunin 1 mld USD, Koleje Rosyjskie Fundusz Istoki, WCF

Wielka 
Brytania Sir Michael Hintze 2,9 mld USD, zarządzający funduszem hedgingowym 

CQS ECPM, Agenda Europe

Wielka 
Brytania Lord Michael Farmer i rodzina 2 mld USD, handel metalami i inwestycje Kandydaci polityczni o poglądach  

radykalnych religijnie

Wielka 
Brytania Sir Timothy Hoare 400 milionów GBP, C Hoare & Co Bank założony w 

1672 r.
Kandydaci polityczni o poglądach  
radykalnych religijnie

ZAŁĄCZNIKI

85  Wartość netto wymienionych obywateli Niemiec została wzięta z Management Magazine, który każdego roku opracowuje listę 500 
najbogatszych Niemców.  

ZAŁĄCZNIK 3  (CZĘŚĆ 3)

ELITY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

ZAŁĄCZNIK 4  (CZĘŚĆ 1)

Kraj Źródło Beneficjent Rok Finansowanie Cel,

Francja Lokalne autorytety NGO aktywne w kampaniach anty-LGBT Od 2013 Różne Ogólne wsparcie

UE Wspólna Polityka Rolna UE

Rodziny arystokracji: Liechtenstein, von 
Thurn und Taxis, von Oldenburg, von 
Westphalen, von Habsburg, de Villiers, 
Bourbon/Borbon, von Beverfoerde, 
Eulenburg-Hertefeld, von Reinersdorff, 
Rüsch von Siemens, Tschugguel

Coroczny Różne

Utrzymanie  
rolnych/leśnych 
 nieruchomości  
w UE

UE Program Komisji Europejskiej 
ERASMUS+ WYA-Europa Rocznie od 

2010 r.

Roczne granty  
i projekty o łącznej 

wartości 380 tys. 
USD

Międzynarodowa wymiana 
młodzieży; szkolenie  
z „godności człowieka”

UE Parlament Europejski Europejski Chrześcijański Ruch 
Polityczny (ECPM)

Dotacja 
roczna od 
2010 r.

Całość: 8,2 mln 
USD

Koszty operacyjne antygen-
derowej partii politycznej

UE Parlament Europejski

Faszystowskie partie polityczne: 
Coalition for Life and Family (CLF); 
European Alliance of National 
Movements (EANM); Alliance for Peace 
and Freedom (APF)

2012–2017 Razem: 4,7 mln 
EUR

Koszty operacyjne 
 skrajnie prawicowych partii 
politycznych

UE 
Program UE na rzecz zatrud-
nienia i solidarności społecznej 
PROGRESS

Rząd węgierski 2011 416 000 € Antyaborcyjna kampania 
billboardowa 

UE
Europejski Fundusz Społeczny 
i Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Forum Zivota (Słowacja) 2018 Nieznany Aby obsługiwać CPC: 
Centrum Femina i Alexis

Węgry Rząd węgierski WCF, Budapeszt 2017, w 
toku Nieznany

Wsparcie organizacji WCF 
2017 w Budapeszcie  
i organizacji międzynaro-
dowego szczytu na temat 
demografii

Węgry Fundacja polityczna rządu wę-
gierskiego i partii Fidesz PNfV 2019, 2021 Różny

Sponsor szczytu PNfV  
i biura PNfV 
 w Budapeszcie

Węgry ‘Hungary Helps’ Różne podmity religijne 
 dookoła świata 2020 Całość: 4,6 mld 

HUF (12,9 mln EUR)
Prace humanitarne i rozwo-
jowe podmiotów religijnych

Włochy Władze lokalne i regionalne Centri di aiuto alla vita of the 
Movimento per la Vita Od 1975 r. Nieznany Doradztwo w czasie ciąży 

kryzysowej

Włochy

Włoski rząd i władze lokalne: 
włoskie Ministerstwo ds. Rodziny 
i Niepełnosprawności; Region 
Autonomiczny Wenecja-Fruili; 
Region Veneto; prowincja 
Werony; gmina Werona 

WCF, Werona 2019 Nieznany Wsparcie organizacji WCF 
2019 w Weronie

Malta Rząd Malty Life Network Malta 2020 130 000 EUR Tendencyjne poradnictwo 
aborcyjne

Holandia Rząd Holandii SIRIZ Od 2013
Roczna dotacja od 
700 tys. EUR do 1,7 

mln EUR

Założyć i prowadzić sieć 
centrów ciąży kryzysowej

Polska

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych; Ministerstwo 
Sprawiedliwości; Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
Ministerstwo Rozwoju  
i Finansów; Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej; Ministerstwo 
Zdrowia; Ministerstwo Obrony; 
Ministerstwo Pracy, Rodziny  
i Polityki Społecznej

Fundacja Lux Veritatis Kilka lat
47 milionów EUR 

 w wielu 
kontraktach

Różne działania religijne, 
społecznie konserwatywne

ZAŁĄCZNIKI
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Kraj Źródło Beneficjent Rok Finansowanie Cel,

Polska
Polski rząd: Narodowy Instytut 
Wolności; Ministerstwo Kultury – 
Polskie Centrum Kultury

KIPR: Ordo Iuris związany z TFP jako 
manager 2020 219 000 EUR  

12 000 EUR

Finansowanie przyjaznego 
rządowi konserwatyw-
nego społeczeństwa 
obywatelskiego

Polska Ministerstwo Sprawiedliwości RP
Gmina Tuchów i inne miasta sygnata-
riuszy miast wolnych od LGBT, które 
straciły dofinansowanie z UE

2020 250 000 PLN (60 
000 EUR)

Rekompensata utraty 
funduszy UE za podpisanie 
karty homofobicznej

Polska Ministerstwo Sprawiedliwości 
„Fundusz Sprawiedliwości”

Ultrakonserwatywne/skrajnie prawi-
cowe podmioty polskie, w tym Lux 
Veritatis

2020 13,3 mln PLN (3,2 
mln EUR)

Różne projekty, w tym: 
„przeciwdziałanie prze-
stępstwom związanym 
z naruszeniem wolności 
sumienia popełnionym pod 
wpływem ideologii LGBT”

Polska
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Rzeczpospolita 
Polska

Spotkanie ministerialne na rzecz  
wolności religii lub przekonań 2021 Nieznany Międzynarodowe spotkanie 

ministerialne

Polska Polski Narodowy Instytut 
Wolności

Centrum Analiz Cegielskiego (powiąza-
ne z TFP) 2020 224 000 EUR Dla podstawowego 

wsparcia

Polska Ponad 900 lokalnych szkół CZiR (powiązane z TFP) Od 2017 Nieznany Certyfikat „Szkoła Przyjazna 
Rodzinie”

Słowacja Ministerstwo Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny Forum Zivota, Alexis i Ano Pre Zivot Coroczny

Zmienne – od 2000 
EUR do 20 000 EUR 

rocznie

Dla podstawowego 
wsparcia

Słowenia Ministerstwo Pracy (podział 
środków unijnych) Instytut Iskreni 2021 130 000 EUR

Fundusze europejskie na 
projekty mające na celu 
złagodzenie wpływu  
pandemii COVID-19 na gru-
py szczególnie wrażliwe

Hiszpania Rządy federalne i regionalne Red Madre 2014–2018 1,19 mln EUR Tendencyjne poradnictwo 
aborcyjne

Hiszpania Rządy federalne i regionalne

Kilka organizacji antygenderowych 
w całym kraju: Fundación Madrina, 
Foro Español de la Familia, Adevida, 
Federación Provida

Kilka lat Nieznany 

Wsparcie dla szeregu 
organizacji antygendero-
wych, w tym zapewnienie 
podstawowego wsparcia

Rosja Rząd Federacji Rosyjskiej

Rosyjskie agencje rządowe: Fundusz 
Dyplomacji Publicznej im. Aleksandra 
Gorczakowa; Rossotrudniczestwo; 
Fundacja Russkij Mir 

Kilka lat

Całość: Nieznany 
(1,5 mln USD 

w krajach 
bałtyckich)

Promowanie rosyjskich 
interesów za granicą, w tym 
prorosyjskich organizacji 
pozarządowych

Rosja Rząd Federacji Rosyjskiej Euroazjatyckie Forum Kobiet Od 2015 Nieznany Regularne szczyty na temat 
„programu kobiet”

Ukraina Ministerstwo Młodzieży i Sportu, 
Ukraina

Grupy skrajnie prawicowe: Korpus 
Narodowy i C-14 2018–2019

845 000 UAH (35 
000 USD); 450 000 
UAH (15 000 USD)

Edukacja narodowo-pa-
triotyczna skierowana do 
młodzieży, w tym obozy 
młodzieżowe

Różny: 
Chorwacja, 
Malta, 
Filipiny

Krajowe władze publiczne 
odpowiedzialne za szkolnictwo 
podstawowe i średnie

WYA Kilka lat Nieznany Program szkolny dotyczący 
godności człowieka

Większość 
państw rządy krajowe Kościół katolicki poprzez „konkordaty” W toku Różny Utrzymanie Kościoła 

Katolickiego

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 4  (CZĘŚĆ 2)

PRZYKŁAD WSPARCIA Z FUNDUSZY PUBLICZNYCH W EUROPIE

ZAŁĄCZNIK 5  (CZĘŚĆ 1)

Instytucje, ruchy i postaci religijne Afiliacja Rola w mobilizacji anty-genderowej

Katolicyzm

Watykan: COMECE Katolicyzm COMECE jest największym katolickim lobbystą w UE; działa na zasadach partnerskich  
z organizacjami antygenderowymi.

Watykan: Stałe Misje Stolicy Apostolskiej/Watykan Katolicyzm Stałe Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy akredytuje ECLJ jako 
część swojej delegacji przedstawiciela Stolicy Apostolskiej.

Watykan: Terrence McKeegan, radca prawny Misji 
Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w 
Nowym Jorku

Katolicyzm Współprzewodniczący pierwszego spotkania Agendy Europe w Londynie w 2013 r.

Watykan: Gualberto Garcia Jones, Doradca ds. 
Praw Człowieka Misji Stałego Obserwatora Stolicy 
Apostolskiej przy Organizacji Państw Amerykańskich

Katolicyzm Członek Zarządu CitizenGO

Watykan: Florian Kolfhaus i Mirosław Wachowsky, 
obaj sekretarze stanu w Watykanie Katolicyzm Członkowie grupy Agenda Europe Google

Watykan: Instytut Dzieł Religijnych – czyli Bank 
Watykański Katolicyzm

Jean-Baptiste Douville de Franssu, prezes Instytutu Dzieł Religijnych, zasiada w Radzie 
Dyrektorów WYA; działacze antygenderowi, tacy jak kardynał Schönborn i Sir Michael 
Hintze zasiadają w zarządzie Banku Watykańskiego. 

Watykan: Papieska Akademia ds. Świeckich Katolicyzm
Nieżyjący już Carlo Casini, kierował jako członek Papieskiej Akademii ds. Świeckich działa-
niami na rzecz ECI „Jeden z Nas”, finansowanej przez założoną przez siebie Fundację Vita 
Nova.

Watykan: JE Kardynał Renato Martino i JE Kardynał 
Christoph Schönborn Katolicyzm Patroni WYA; Kardynał Christoph Schönborn finansował Fundację Novae Terrae i ma 

powiązania finansowe z Gudrun Kugler, współprzewodniczącą Agendy Europe.

Watykan: JE Kardynał Raymond Leo Burke Katolicyzm

Kardynał Raymond Leo Burke jest przewodniczącym Rady Doradczej Instytutu Dignitatis 
Humanae, która składa się z 10 kardynałów. Steven Bannon występuje jako Patron DHI. 
Kardynał Raymond Leo Burke jest związany z kilkoma podmiotami i wydarzeniami TFP 
(np. TradFest).

Human Life International Katolicyzm Organizacja antygenderowa założona przez skrajnie prawicowych katolickich księży  
w USA

Komunia i Wyzwolenie Katolicyzm Luca Volontè, były szef Komunii i Wyzwolenia, założył Fundację Novae Terrae.

Opus Dei Katolicyzm Założyciele fundacji Lejeune'a, Valores y Sociedad i Vita Nova oraz Claude Bébear  
z AXA są podobno w bliskich relacjach z Opus Dei.

Rycerze Kolumba Katolicyzm Fundusz powierniczy Rycerzy Kolumba finansuje antygenderowe WYA.

Legion Chrystusa Katolicyzm Członkowie to elity społeczno-ekonomiczne aktywne w działaniach antygenderowych 
(Slim i von Habsburg).

Redemptoryści Katolicyzm Podmioty Rudzyka: Fundacja Lux Veritatis, TV TRWAM, Radio Maryja, Nasz Dziennik

Tradycja, Rodzina i Własność Pseudo-
katolicyzm

Założył ponad 30 organizacji antygenderowych w Europie i Ameryce Łacińskiej;  
powiązania z najbardziej konserwatywnymi elementami w Kościele katolickim 

ZAŁĄCZNIKI
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Instytucje, ruchy i postaci religijne Afiliacja Rola w mobilizacji antygenderowej

Protestantyzm

Instytut Actona Kalwinizm / 
ekumenizm Współsponsor szczytów Agendy Europe

Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy'ego Grahama 
(BGEA)

Międzynarodowe objazdy z wykładami, podczas których ekstremistyczne stanowiska 
religijne są przedstawiane dużym tłumom 

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM) Kalwinizm / 
ekumenizm

Współsponsor szczytów Agenda Europe i PNfV oraz organizator licznych działań  
antygenderowych i religijnych

Fundacje rodziny DeVos Kalwinizm Finansowanie działań antygenderowych i organizacji amerykańskich działających  
na arenie międzynarodowej, w tym w Europie 

Fundacja Prince'ów Kalwinizm Finansowanie działań antygenderowych; założyciel zasiadający w zarządach kilku  
amerykańskich organizacji antygenderowych 

Prawosławie

Fundacja Charytatywna św. Bazylego Wielkiego Rosyjskie 
prawosławie

Biskup Tichon z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego jest członkiem Zarządu Fundacji 
Charytatywnej im. św. Bazylego Wielkiego. Finansuje działania antygenderowe w Rosji; 
prawdopodobnie finansowane przez CitizenGO.

Fundacja St Andrew the First-Called Rosyjskie 
prawosławie

Arcybiskup Michael z Genewy i Europy Zachodniej jest w Zarządzie Fundacji St. Andrew 
the First-Called. Dofinansowani uczestników WCF/Forum Rodziny Dużej  
z 2014 r. w Moskwie; finansuje projekt Świętość Macierzyństwa i inne działania  
antygenderowe w Rosji.

Aleksiej Komow Rosyjskie 
prawosławie

Przedstawiciel ds. stosunków zewnętrznych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego; 
odpowiedzialny za projekty międzynarodowe Fundacji Dobroczynnej im. św. Bazylego 
Wielkiego; członek zarządu CitizenGO i WCF

Patriarchalna Komisja ds. Rodziny, Macierzyństwa  
i Dzieciństwa”

Rosyjskie 
prawosławie

Koordynuje rosyjskie podmioty i inicjatywy antygenderowe. Członkami są Natalia 
Jakunina i Konstatin Małofiejew. 

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 5  (CZĘŚĆ 2)
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Europa Kraj Źródło informacji

CitizenGO UE Sprawozdania finansowe CitizenGO: https://www.citizengo.org/en/financial-statements

COMECE UE Raporty roczne COMECE: http://www.comece.eu/site/en/ourwork/annualreports

ECPM i SALLUX UE Organ PE ds. Partii Politycznych: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/
political-parties-and-foundations/audit-reports-and-donations

Faszystowskie partie poli-
tyczne w UE UE

Organ PE ds. Partii Politycznych: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/political-parties-and-
-foundations/european-political-parties: - Alliance Europeénne de Mouvements Nationaux (AENM) oraz fundacja 
Identité et Traditions Européennes (IT) – Alliance for Peace and Freedom (APF) oraz fundacja Terra Nostra – 
Coalition pour la Vie et la Famille (CVF) i fundacja Pegasus

Europejskie Centrum Prawa 
i Sprawiedliwości (ECLJ) UE Brak informacji w Journal Officiel rządu francuskiego: https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/; patrz ACLJ.

Federacja Jeden z Nas/ 
 Fédération Un de Nous UE

Federacja Jeden z Nas/Fédération Un de Nous: zarejestrowana w Belgii pod następującym numerem przedsiębior-
stwa: 0564.729.644. Roczne sprawozdania finansowe za lata 2014–2018 można znaleźć w Banque Nationale de 
Belgique: https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/consulter/application-consult/lapplication/.  Federacja „Jeden 
z Nas” i jej krajowi członkowie Francja: Alliance Vita: Tylko ograniczone informacje za lata 2015–2018 w Journal 
Officiel rządu francuskiego: https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/. Zarejestrowany w Belgii pod nastę-
pującym numéro d’entreprise: 0555.822.767, ale nie opublikowano rocznych sprawozdań finansowych. Holandia: 
Roczne sprawozdania finansowe Schreeuw om Leven od 2012 r.: https://www.schreeuwomleven.nl/doneren/anbi/. 
Polska: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, roczne sprawozdania finansowe: https://pro-life.pl/
sprawozdanie-roczne-polskiego-stowarzyszenia-obroncow-zycia-czlowieka/. Słowacja: Roczne sprawozdania finan-
sowe Forum Zivota: http://www.forumzivota.sk/vyrocna-sprava/. Hiszpania: Foro Familia: https://www.forofamilia.
org/nosotros/memorias/. Red Madre: https://www.redmadre.es/conocenos/quienes-somos/memoria-y-cuentas-a-
nuales#.YDE-dzGSkRk 

Fundacja Jerome Lejeune UE

List doroczny Fundacji Jérôme'a Lejeune'a: https://www.fondationlejeune.org/la-fondation/qui-sommes-nous/let-
tre-de-la-fondation/. Zarejestrowany w USA; Formularze IRS 990 są dostępne na lata 2012–2018 po przeszukaniu 
ProPublica Nonprofit Explorer dla organizacji zwolnionych z podatku: https://projects.propublica.org/nonprofits/ 
Firma zarejestrowana w Belgii pod następującym numerem przedsiębiorstwa: 0555.906.802, ale nie opublikowano 
rocznych sprawozdań finansowych.

Fondazione Novae Terrae UE
Środki otrzymane przez fundację są szczegółowo opisane w raporcie z Projektu Raportowania Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji (OCCRP): https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/profiles/novae-terrae-foun-
dation .

Fundacio Provida Catalunya UE Informacje finansowe za lata 2015–2018 dostępne są w raportach rocznych na stronie https://www.fundacioprovi-
da.org/cat/transparencia/.

Fundacja Lux Veritatis UE

Finanse Fundacji Lux Veritatis nie są dostępne publicznie. Jednak wprawieni dziennikarze śledczy byli w stanie 
zrekonstruować strukturę finansową fundacji na podstawie innych dostępnych materiałów. Można je znaleźć pod 
adresem https://www.money.pl/gospodarka/finanse-fundacji-lux-veritatis-maybacha-w-garazu-nie-ma-jest-przy-
czepa-i-3-mln-zl-zysku-6401383685531265a .html oraz https://www.newsweek.pl/polska/lux-veritatis-ile-zarobila-
-fundacja-ojca-rydzyka/2g273j0 .

Hazte Oir UE Sprawozdania roczne Hazte Oir: http://hazteoir.org/sala-de-prensa/memorias-ho

Mama, tata i dzieci UE

Członkowie ECI „Mama, tata i dzieci”: La Manif Pour Tous: Tylko ograniczone informacje z 2013 r. z Journal 
Officielrządu francuskiego: https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/ Sprawozdania roczne ProVita 
Bucarest: https://asociatiaprovita.ro/activitati/rapoarte-activitate/. Raporty roczne U Ime Obitelji (W imię rodziny): 
https://uimeobitelji.net/financijska-izvjesca/ CARE (Christian, Action, Research, Education): raporty roczne pobrane 

Tradycja, Rodzina  
i Własność UE

Chorwacja: Pobrano roczne sprawozdania Vigilare (NGO i fundacji) w Estonii: Sprawozdanie roczne Sihtasutus 
Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks: https://ariregister.rik.ee/index/arve?id=2182599 Francja: Roczne sprawoz-
dania finansowe Droit de naître, Avenir de la culture i Fédération Pro Europa Christiana są dostępne w Journal 
Officiel rządu francuskiego: https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/ . Litwa: Sprawozdania roczne VšĮ 
Krikščioniškosios Kultūros Institutas: https://kki.lt/metines-veiklos-ataskaitos/ Holandia: Sprawozdania roczne 
Stichting Civitas Christiana: https://civitaschristiana.nl/anbi/ Polska: - Sprawozdania roczne Ordo Iuris: https://or-
doiuris.pl/dokumenty - Sprawozdania roczne Centrum Analiz Cegielskiego: https://osrodekanaliz.pl/sprawozdania/ 
- Instytut Piotra Skargi i Fundacja Piotra Skargi: na podstawie dokumentów sądowych: https://vsquare.org/the-gol-
den-boys-of-fatima/ Słowacja: Raporty roczne Slovakia Christiana od 2016 r.: https://finstat.sk/50468332/zavierka
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WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Fundatorzy ekstremistów religijnych przeciwko prawom człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018

WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Fundatorzy ekstremistów religijnych przeciwko prawom człowieka do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009-2018

Dostępne częściowe dane finansowe lub ich brak: 
Fundacje: European Family Foundation; Fondazione Vita Nova; Fundacion Valores y Sociedad; Fundatia Din Sufflet; Fundacja Nasze Dzieci;  
Movimento per la Vita; Stiftung Ja zum Leben; Stiftung für Familienwerte
NGO: Dane finansowe 7 z 51 członków Federacji Jeden z nas; Dane finansowe 4 z 12 NGO zaangażowanych w aktywizm anty-LGBT 
 oraz ECI Mama, Tata i Dzieci; Dane finansowe 13 z 23 organizacji zrzeszonych w TFP w Europie; 

Brak danych finansowych dla Instytutu Dignitatis Humanae lub European Dignity Watch

Zastosowane kursy walut oparte o www.oanda.org .

ZAŁĄCZNIKI

Europa Kraj Źródło informacji

Transatlantycka Rada 
Chrześcijańska UE i USA

Raporty roczne od 2013 r.: https://www.tccouncil.org/about-us/organizational-info/annual-reports Ponadto  
w 2018 r. formularze IRS 990 są dostępne po przeszukaniu programu ProPublica Nonprofit Explorer dla organizacji 
zwolnionych z podatku: https: //projects.propublica.org/nonprofits/

Światowy Sojusz Młodzieży 
Europa UE Zobacz Światowy Sojusz Młodzieży USA. Zarejestrowany w Belgii pod następującym numéro d’entreprise:  

0477 357 982, ale nie opublikowano rocznych sprawozdań finansowych.

Federacja Rosyjska Kraj Źródło informacji

Dialogue of Civilizations Federacja 
Rosyjska Raporty roczne Dialogue of Civilizations: https://doc-research.org/about-us/

Fundacja Istok Federacja 
Rosyjska Raporty roczne Fundacji Istok: https://istoki-foundation.org/en/reports/

St. Andrew the First-Called 
Foundation and Fundation 
Fund

Federacja 
Rosyjska Raporty publiczne za lata 2014–2016: http://www.st-andrew-foundation.org/english-documents-reports/

Fundacja Charytatywna 
św. Bazylego Wielkiego, 
Zgromadzenie Szlacheckie  
i Liga Obrony Internetu

Federacja 
Rosyjska

Analiza organizacji Konstatina Małofiejewa: https://www.themoscowtimes.com/2019/11/25/russias-orthodox-tyco-
on-is-bankrolling-a-monarchist-movement-ale-gdzie-does-he-get-his- pieniądze-a68301 i https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1ZbgfIs7fd3X49tPr19U4_vPW4Fa6rikS7ok_mEE28iQ/edit?usp=sharing

USA Kraj Źródło informacji

Studia nad Religią  
i Wolnością Instytutu 
Actona; Amerykańskie 
Centrum Prawa i 
Sprawiedliwości (ACLJ); 
Instytut Cato; The Heritage 
Foundation; Human 
Life International; Ruch 
Federalistyczny; The 
Leadership Institute

USA Formularze IRS 990 są dostępne po przeszukaniu ProPublica Nonprofit Explorer dla organizacji zwolnionych  
z podatku: https://projects.propublica.org/nonprofits/

ADF International USA
Formularze IRS 990 są dostępne po przeszukaniu ProPublica Nonprofit Explorer dla organizacji zwolnionych  
z podatku: https://projects.propublica.org/nonprofits/ Zobacz ADF Belgium, zarejestrowane w Belgii pod następu-
jącym numerem przedsiębiorstwa: 0505.941.805.

Spiked Inc. USA USA Amerykański podmiot prawny brytyjskiego Spiked! Online; Formularze IRS 990 są dostępne po przeszukaniu 
ProPublica Nonprofit Explorer dla organizacji zwolnionych z podatku: https://projects.propublica.org/nonprofits/

Stowarzyszenie 
Ewangelizacyjne Billy'ego 
Grahama

USA

Formularze IRS 990 do 2014 r. są dostępne po przeszukaniu ProPublica Nonprofit Explorer dla organizacji zwol-
nionych z podatku: https://projects.propublica.org/nonprofits/ ; w 2015 r. BGEA została przeklasyfikowana jako 
stowarzyszenie kościołów i nie składała już formularzy IRS 990 (patrz https://www.thenonprofittimes.com/npt_ar-
ticles/irs-reclassifying-billy-grahams-organization/ ).

Światowy Sojusz Młodzieży 
Europa USA/UE

Zarejestrowana w USA jako WYA Foundation Inc.; Formularze IRS 990 są dostępne po przeszukaniu ProPublica 
Nonprofit Explorer dla organizacji zwolnionych z podatku: https://projects.propublica.org/nonprofits/ 
Zarejestrowana w Belgii pod następującym numerem przedsiębiorstwa: 0477.357.982, lecz nie dostarcza władzom 
rocznych sprawozdań finansowych. Zob. Banque Nationale de Belgique: https://www.nbb.be/fr/centrale-des-
-bilans/consulter/application-consult/lapplication . Projekty WYA finansowane przez UE można znaleźć w bazie 
danych ERASMUS: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-figures_en .
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