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Homocenzura. YouTube usunął film „Ich prawdziwe 
cele” 

W sobotnie przedpołudnie materiał demaskujący cele światowego lobby LGBT został 
ocenzurowany i usunięty z serwisu YouTube. W ciągu zaledwie kilku dni film „Ich 
prawdziwe cele” na popularnej platformie obejrzało ponad 60 tys. osób. 

 „Ich prawdziwe cele” to produkcja portalu PCh24.pl, która opowiada o globalnej taktyce i 
celach środowiska LGBT. Film demaskuje prawdziwe oblicze „tęczowych rewolucjonistów” i 
jest ważnym głosem w debacie publicznej o „prawach” i „dyskryminacji” osób „niebinarnych”, 
zaangażowanych w ruch LGBT. Obraz zmusza do refleksji i stawia pytania: „czy chcemy iść 
drogą niszczenia chrześcijańskich fundamentów naszej cywilizacji” oraz „czy godzimy się na 
degradację rodziny i seksualizację niemal każdego aspektu naszego życia”. 

Read more: https://www.pch24.pl/homocenzura--youtube-usunal-film-ich-prawdziwe-
cele,76735,tv.html#ixzz6R5i6t13q 
 
Pomimo wagi problemu, który podejmuje film, a może właśnie dlatego, że pokazuje jakiego 
świata chcą „tęczowe środowiska”, film „Ich prawdziwe cele” po kilku dniach został usunięty z 
platformy YouTube. „Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube 
dotyczących szerzenia nienawiści. Dowiedz się więcej o zwalczaniu mowy nienawiści w Twoim 
kraju” – brzmi lakoniczny komunikat platformy YouTube. 
 

„Równe prawa, niedyskryminacja, wolność, miłość”… To wszystko czym karmią nas ideolodzy 
LGBT+ to FAŁSZ! Kreujące się na pokrzywdzonych „tęczowe” środowiska chcą mieć coraz 
większy wpływ na to co dzieje się w Polsce. Chcą być wyznacznikami moralności, wyznaczać 
nowe „prawa człowieka”, nadawać sobie przywileje i dyktować jak wychowywane mają być 
dzieci” – czytamy w opisie filmu. 

 Film „Ich prawdziwe cele” wyprodukowany przez PCh24.pl wciąż można zobaczyć na 
specjalnej platformie VOD dostępnej w tym miejscu [KLIKNIJ]. 

 Jednym z ekspertów wypowiadających się w filmie jest red. Paweł Lisicki, redaktor naczelny 
tygodnika „Do Rzeczy”. W komentarzu po premierze przyznał, że ideologia ta ma 
„doprowadzić do powszechnej akceptacji dla wszystkich możliwych wynaturzeń i uczynić z 
jednostkowej przyjemności jedyną miarę wartości i etyki”. Równocześnie „obrona 
normalności ma zostać zakazana”. Ideologia LGBT ma bowiem cechy totalitarne i nie 
akceptuje sprzeciwu. 

Ten film pokazuje prawdę i otwiera oczy. Zobacz już teraz na PCh24.pl i PCh24TV 

  

 Poznaj „ICH PRAWDZIWE CELE”! 

  

Masz problem z odtworzeniem filmu na YouTube - kliknij TUTAJ 
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Read more: https://www.pch24.pl/homocenzura--youtube-usunal-film-ich-prawdziwe-
cele,76735,tv.html#ixzz6R5iPu6Oi 
 

Zachęcamy do podpisania listu do polskiego szefa Youtube, który wyraża protest 
przeciwko ocenzurowaniu i usunięciu filmu „Ich prawdziwe oblicze” z serwisu Youtube. 

https://www.protestuj.pl/stop-ideologicznej-cenzurze-w-internecie,109,k.html 

 


