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Srdce na správném místě
Problémem většiny lidí je tzv. kognitivní
disonance – realita může být tak strašná,
že jí odmítáme uvěřit. Kroky vedoucí ke
snížení počtu lidí na Zemi, sexualizaci dětí,
plošné uměle navozené neplodnosti, úmyslnému rozbíjení rodin, juvenilní justici, tragédii umělého oplození atd. mnozí nemají
odvahu vidět. Pravda však osvobozuje.
Hnutí Pro život ČR se proto věnuje i mezinárodní situaci a komunikaci se skupinami
pro život a rodinu po celém světě. To, co se
děje za našimi hranicemi, přichází samozřejmě i k nám. Namáhavá práce na půdě OSN
či EU není u nás vnímána tak naléhavě jako
např. praktická pomoc ženám, kde člověk
přímo vidí zachráněné dítě. Paradoxně však
zachraňuje více životů.

V březnu se v Praze sejdeme na již
XV. národním pochodu pro život. Patří
k těm nejstarším v Evropě a mnozí v zahraničí jsou povzbuzeni, že v srdci Evropy má
mnoho lidí srdce na správném místě.
Radim Ucháč

Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
hnutiprozivot.cz
Informační stránky
Hnutí Pro život ČR
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Foto: pixabay.com, Gilmanshin

Češi obvykle nemají tzv. spasitelský syndrom
jako třeba Američané, kteří mají pocit, že
musí zachránit svět. I v oblasti ochrany života je náš zájem o to, co se děje za našimi
hranicemi, spíše chladný a to, co k nám přichází zvenčí, vnímáme často kvůli nedostatku informací jako iracionální rozmary počasí. S důvěrou dítěte mnozí i ve vrcholných
pozicích očekávají, že to samo pomine.
Při hlubším pohledu ale člověk uvidí
urputnou bitvu, která je vedena na poli
jazyka, kultury, náboženství, univerzit,
zdravotnictví, zákonů či obecně ideologie.
Není třeba studovat strategii nepřítele do
hloubky. Protože však síla kultury smrti je
založena na lži, vede pravda ke zhroucení
tohoto kolosu.

Zprávy

XV. Národní pochod pro život
Aby každá žena věděla, že v tom nezůstane sama.
Sobota 21. března 2015 ve 14:15 na Mariánském náměstí v Praze
Ročně přijde v naší zemi o život 23 tisíc dětí. Možná jen jejich maminky nenašly
ve svém okolí pochopení. Potratový zákon zraňuje matku a zabíjí dítě.
Jsme kreativní. Jsme pro život. Vždy hledáme řešení.
Pomozte nám s propagací. Plakátek je přílohou tohoto zpravodaje.

www.pochodprozivot.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) při schvalování potratového přípravku Mifegyne
a Mispregnol stanovil, že k usmrcení počatého dítěte chemickou cestou musí docházet
za podmínek platného zákona o umělém přerušení těhotenství, který výslovně stanovuje,
že se zákrok musí provádět ve zdravotnickém zařízení. Doporučený postup následně
schváleného Edukačního materiálu však předpokládá setrvání pacientky ve zdravotnickém zařízení pouze několik desítek minut po podání tablety, a to i přesto, že sám výrobce
udává, že k usmrcení dítěte může dojít i několik dní po podání přípravku.
Městský soud v Praze se odmítl zabývat tím, zda SÚKL lékaře navádí k trestnému
jednání s odůvodněním, že doporučený postup není pro lékaře bezpodmínečně a pod
hrozbou sankcí závazný. Tím však správní soud přenesl plnou míru právní odpovědnosti
pouze na konkrétní specializované lékaře (gynekology/porodníky), a to včetně odpovědnosti trestněprávní a soukromoprávní. Proto byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu
správnímu soudu.
hnutiprozivot.cz

Foto: lidovky.cz

ČR: Soud potvrdil riziko žalob u potratové tablety

bbc.com

Francie: Úspěšná nitroděložní operace dítěte s vrozenou vadou
Ve Francii poprvé operovali dítě s vrozenou vývojovou vadou „spina bifida“ (rozštěp páteře). Operace byla provedena v červenci, v pátém měsíci těhotenství, a matka v listopadu
porodila císařským řezem holčičku. Dítě i matka jsou podle lékařů v pořádku.
Rozštěp páteře je nejčastější vrozenou vývojovou vadou, která ovlivňuje nervový systém a postihuje v průměru každé 1000. dítě. Jedná se o vadu uzávěru neurální trubice,
kdy je část míchy a míšních kořenů vyhřezlá a bez ochrany, obalena jen vakem z míšních
obalů a tenkou vrstvou kůže. Vadu lze zjistit pomocí ultrazvuku ve více než 90 % případů.
Operace neodstraní všechny možné obtíže, ale sníží zejména možné mozkové anomálie.
Spočívá v obalení míchy a uzavření okolní tkáně a pokožky, aby byla mícha chráněna.
Zabrání se tak i možnému ochrnutí dítěte již v děloze.
Ve Francii se dětí s rozštěpem páteře narodí každý rok přibližně 40. Nitroděložní operace se provádějí např. i v Brazílii a USA. Zákrok s sebou nese rizika, zvláště předčasného
porodu, a většinou nutnost vedení porodu císařským řezem. Rozštěpu páteře mohou
ženy preventivně předcházet zvýšeným přísunem kyseliny listové již před početím dítěte.
genethique.org
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Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Foto: lefigaro.fr

Nadace Billa Gatese se chystá v 69 nejchudších zemích světa prodávat antikoncepci za
jeden dolar. Jedná se o speciální injekci s malou jehlou bez tradiční stříkačky z dílny
farmaceutické firmy Pfizer. Na kampani se podílí také velká britská nadace Children’s Investment Fund Foundation. Technologie byla původně použita v Indonésii při očkování
proti žloutence typu B. Nyní je stejná technologie zkoušena na chudých ženách v Burkině
Faso při jednorázovém podání antikoncepce Sayana Press. Stačí zmáčknout plastovou
bublinu a žena dostane dávku hormonů na tři měsíce. Jako každá hormonální antikoncepce je potenciálně abortivní a má řadu vedlejších účinků a kontraindikací, na které se
žen v Africe většinou nikdo neptá a o nichž je nikdo neinformuje. Místo vnucování antikoncepce by bylo účelnější pomoct ekonomice v těchto rozvojových zemích, kde děti jsou
zárukou sociálního zabezpečení.

Foto: path.org

Gatesova nadace svádí k antikoncepci za jeden dolar

Zprávy

Půldruhého milionu Španělů: Na každém životě záleží

Foto: hazteoir.org

Půldruhého milionu Španělů se shromáždilo v Madridu na protest proti rozhodnutí premiéra Mariana Rajoye neschválit zákon o ochraně počatých dětí a o ochraně mateřství.
Účastníci, mezi nimi tisíce rodin a mladých lidí, požadovali, aby premiér předložil zákon
připravený bývalým ministrem spravedlnosti Albertem Gallardónem.
Zazněla též svědectví rodin a žen, které se navzdory nepříznivým okolnostem rozhodly
přivést dítě na svět. Na závěr protestu byl přečten manifest vybízející španělského premiéra, aby napravil svou chybu a jednal v souladu s volebním programem Partido Popular
(Lidová strana). V opačném případě účastníci nepodpoří premiérovu stranu ve volbách
a podobné jednání navrhnou celé společnosti
Manifestaci s mottem „Na každém životě záleží“ svolalo na 40 občanských sdružení za
podpory více než 150 národních a mezinárodních organizací (mj. i Hnutí Pro život ČR a Res
Claritatis). Další manifestace pro život je plánována na 14. březen 2015 opět v Madridu.
hazteoir.org

Keňa: Depopulace v rámci očkování proti tetanu?

Foto: flickr.com, TogetherU

Keňští biskupové na základě nezávislých testů varovali vládu a obyvatelstvo před očkovací kampaní proti tetanu určené fertilním ženám. Upozorňovali na přítomnost hormonu
beta-hCG v testovaných vakcínách a atypický očkovací program naznačující, že se jedná
o utajovanou depopulaci obyvatelstva. Průkaznost testů vakcín na přítomnost beta-hCG
byla ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) zpochybněna.
Pokud žena opakovaně podstoupí očkování proti tetanu s obsahem hCG, kombinace
beta-hCG a tetanového toxoidu zapříčiní vznik protilátek jak proti tetanu, tak proti hCG.
Když pak taková žena počne dítě, její vlastní hCG zmizí, dítě potratí a následně zůstane
neplodná. Na financování depopulace a vývoje vakcín se pod záštitou WHO podílela
Světová banka, Populační fond OSN, Rockefellerova a Fordova nadace, vlády evropských
států a další. WHO byla v minulosti obviňována ze skryté depopulace prostřednictvím
vakcinace fertilních žen proti tetanu s obsahem hCG na Filipínách, v Nikaragui a Mexiku.
who.int, kccb.or.ke, matercare.org, unicef.org, fiamc.org

Poslankyně Jitka Chalánková podala společně s poslanci většiny parlamentních stran
návrh zákona mající omezit stávající praxi obchodování s pohlavními buňkami během
procesu umělého oplodnění. Současná právní úprava je založena na zásadě naprosté
anonymity. V důsledku toho současná právní úprava nebere vůbec ohled na zájmy počatých dětí a umožňuje nekontrolovatelné obchodování s pohlavními buňkami, biologický
design a incestní vztahy lidí počatých z anonymních pohlavních buněk jednoho dárce.
Chystaná novela zákona o specifických zdravotních službách tato rizika eliminuje a zahrnuje i právo dítěte se po nabytí zletilosti seznámit se svými biologickými kořeny podobně jako u adopcí. Návrh spolupodali poslanci Marek Benda, Nina Nováková, Augustin
Karel Andrle Sylor, Vít Kaňkovský a Martin Komárek.
Umělé oplození má destruktivní dopad na mravní, psychický, sociální i zdravotní stav
žadatelů a přináší zátěž i takto počatým dětem. Na každé narozené dítě z umělého oplození připadá v průměru deset jeho sourozenců usmrcených či odumřelých v embryonální
fázi. Proti umělému oplození se jako výrazně účinnější i levnější ukazuje např. metoda
NAPROHELP, kterou nabízí Centrum naděje a pomoci v Brně. Centrum vykazuje 83 %
úspěšnost při léčbě neplodnosti.
hnutiprozivot.cz

Velká Británie: Zákaz potratů kvůli pohlaví dítěte
Britští poslanci téměř jednomyslně posunuli do druhého čtení návrh zákona, podle nějž
jsou potraty prováděné kvůli pohlaví dítěte nelegální. Doposud nebylo jasné, zda lékaři
mají být za takovouto praxi stíháni. Návrh podala skupina poslanců ze všech politických
stran.
Deník Independent již dříve upozornil na nepřirozený poměr narozených dětí zejména v rodinách přistěhovalců. Deník Telegraph zase odhalil případ lékařů, kteří souhlasili
s provedením potratu děvčátek pouze na základě pohlaví. Úřady tenkrát rozhodly, že lékaři nebudou trestně stíháni, protože to není „ve veřejném zájmu“. Hlavní státní zástupce
později vydal prohlášení, že zákon potraty provedené na základě pohlaví plodu vlastně
přímo nezakazuje.
telegraph.co.uk

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Foto: top09.cz

ČR: Ukončení obchodování s pohlavními buňkami

poslankyně MUDr. Jitka Chalánková

Regionální
pochody pro život
Praha, 4. února; Olomouc, 16. února;
Brno, 25. února; Praha, 4. března;
Olomouc, 20. dubna; Brno, 29. dubna

Plné znění zpráv je na
http://hnutiprozivot.cz.
K rychlému zveřejňování
informací využíváme Facebook.
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Foto: SPUC

OSN – nástroj kulturní revoluce

Patrick Buckley na SPUC konferenci mladých v březnu 2014

OSN – nástroj kulturní revoluce
Patrick Buckley se věnuje lobbingu pro život a rodinu v sídle OSN v New Yorku a Ženevě,
v Evropském parlamentu a Radě Evropy. Svoji činnost koordinuje s mezinárodními
institucemi pro život, reprezentuje britskou Společnost pro ochranu nenarozených dětí
(SPUC) při OSN. Je autorem blogu European Life Network. Je emeritním členem Královské
instituce irských architektů, absolvoval také studia psychologie a politické filosofie. Žije
v Dublinu se svojí manželkou Philomenou.
Jak jste se dostal k hnutí pro život?
Vlastně skrze naše prorodinné hodnoty. V letech 1978–1985 jsem byl s Philomenou aktivně zapojen do víkendových
manželských setkání a příprav na manželství. Také jsme reprezentovali Světové
setkávání manželů v komisi pro rodinu
v rámci dublinské arcidiecéze. V letech
1985–1988 jsem působil jako národní tajemník a následně prezident Sdružení rodičů katolických středních škol. Při OSN už
lobbuji pro život více než 15 let.
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Jakým způsobem se v OSN vyvíjel postoj
k lidskému životu a rodině?
Po druhé světové válce proběhla v mezinárodních kruzích reakce na hrůzné dění
v Evropě, v rámci čehož vznikla Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských
práv a první pakty a úmluvy – toto bylo
vše dobré. Všeobecná deklarace lidských
práv a úmluvy OSN popisují rodinu jako
základní jednotku společnosti a manželství popisují jako spojení muže a ženy.
Obdobným způsobem je chráněno právo

na život a Úmluva o právech dítěte ve své
předmluvě stanovuje, že právo na život
existuje nejen po narození, ale i před ním.
V žádném dokumentu OSN není nic takového jako právo na potrat. Naopak všechny
pakty OSN zdůrazňují důstojnost každého
lidského života.
Jak se do popředí OSN dostala propagace
kultury smrti?
Na přelomu osmdesátých a devadesátých
let dvacátého století se do popředí OSN

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

OSN – nástroj kulturní revoluce

protlačil radikálnější přístup k lidským
právům, který vedl k Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji v Káhiře v roce
1994 a o rok později ke Čtvrté světové konferenci o ženách v Pekingu.
Ob ě tyto konference byly zneužity
k propagaci radikálního programu proti
životu a rodině. Byla snaha protlačit volný
přístup k potratu a podporu nové genderové ideologie. V zásadě byly oba tyto programy v té době zastaveny díky intervenci
papeže Jana Pavla II., který vyzval prorodinné organizace a organizace pro život
k účasti na konferencích. Nicméně i přesto se něco z této agendy smrti prosadilo,
a to působí problémy až dodnes. Zároveň
existuje neutuchající tlak v rámci OSN na
dovršení těchto dvou programů a na uplatnění ideologie libovolné sexuální orientace
a genderové identity.
Kultura smrti je prosazována především
Populačním fondem OSN (UNFPA), ale
také Radou OSN pro lidská práva v Ženevě. Každá konference a každé jednání je
zneužíváno k dalšímu prosazování kultury
smrti. K tomu se přidala řada členských
států OSN, jako např. USA, Velká Británie,
Švédsko, Norsko, Kanada, Nový Zéland či
Brazílie, které vyvíjejí vytrvalou snahu na
docílení právní závaznosti těchto záležitostí
v globálním měřítku.
Pokud tato propagace není oficiálně součástí struktur a dokumentů OSN, jak může být tolik prosazovaná?
Když pokusy o oslabení instituce rodiny,
přetvoření definice pohlavní identity a protlačení práva na potrat v rámci konferencí
v Káhiře a Pekingu selhaly, rozhodly se různé orgány OSN a jejich spřátelené organizace, že změní pravidla hry a najdou jiné
způsoby, jak docílit svých záměrů. Vyvinuly
proto dvě strategie. Tou první je „plíživá
strategie“.
Jak tato „plíživá strategie“ funguje?
V roce 1996 v Glen Cove v New Yorku
došlo k setkání kolem kulatého stolu mezi
účastníky z řad Populačního fondu OSN,
Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, představiteli monitorovacích
orgánů OSN a vybraných nevládních organizací. Ti se dohodli na postupu, jak interpretovat „normy“ ustanovené v mezinárodních úmluvách „s ohledem na sexuální
a reprodukční zdraví jako lidská práva“.
Jinými slovy aby se domluvili, jak prosadit
tzv. právo na volný přístup k potratu skrze
všeobecně akceptovanou normu jakou je
právo na život.

V žádném dokumentu OSN není nic takového
jako právo na potrat. Naopak všechny pakty OSN
zdůrazňují důstojnost každého lidského života.
Tato strategie zahrnuje reinterpretaci
úmluv OSN jejími monitorovacími výbory,
zvláště pak Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvy o právech
dítěte, Mezinárodní pakt o občanských
a politických právech a Mezinárodní pakt
o hospodářských, sociálních a kulturních
právech.
Monitorovací výbory mají za úkol zajistit, aby členské země dodržovaly povinnosti, ke kterým se zavázaly v paktech, ale není
v jejich kompetenci jakýmkoliv způsobem
měnit obsah jak paktů, tak úmluv – to může
učinit pouze shromáždění členských států.

Kdo prosazuje
civilizaci smrti
na půdě OSN?
Populační fond OSN
Některé členské státy, zejména:
• USA , Velká Británie, Švédsko,
Norsko, Kanada, Nový Zéland či
Brazílie
Různé nevládní organizace, zejména:
• Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (International
Planned Parenthood Federation –
IPPF) a její přidružené organizace
(např. v Německu to je zavádějícím
způsobem nazvaná Pro Familia,
v ČR to je Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, kterou dříve vedl MUDr. Radim Uzel)
• Centrum pro reprodukční práva
(Center for Reproductive Rights –
CRR) – rozsáhlá právnická firma se
sídlem v New Yorku, jejíž jedinou
náplní je prosazování volného
přístupu k p otratům ve všech
zemích světa
• IPAS (International Pregnancy
Advisory Services – Mezinárodní
těhotenské poradenské služby)
– hlavní dodavatel přístrojů na
p ro v á d ě n í p o t ra t ů p ře d e v š í m
v rozvojových zemích

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Nicméně výbory OSN už vydaly řadu všeobecných komentářů, které aplikují záměry
těchto dokumentů na širší oblasti.
V některých případech došlo k připojení
nepovinných protokolů k paktům, na které
se pak mohou odkázat jednotlivci z řad občanů při podání oficiální stížnosti proti svojí vládě, a tyto protokoly jsou pak použity
daným výborem, který na jejich základě dojde k pseudolegálním závěrům, skrze které
vyvine tlak na dotyčnou vládu, aby změnila
svoje zákony.
Mohl byste zmínit konkrétní příklad takové dodatečné reinterpretace úmluvy?
Výbor pro práva dítěte ve svém všeobecném komentáři č. 15 například tvrdí, že
Úmluva o právech dítěte poskytuje dětem
právo na:
• „důvěrné poradenství bez souhlasu
rodičů nebo opatrovníků“
• „sexuální a reprodukční svobodu“
• „bezpečný potrat“
• „sexuální výchovu“
• „služby reprodukčního zdraví“
• zdravotnickou péči „bez souhlasu rodiče,
vychovatele či opatrovníka“
• práva spojená se „sexuální orientací“
a „genderovou identitou“.
Zmínil jste dvě strategie, jaká je ta druhá?
Druhá strategie spočívá ve snaze vytvořit mezinárodní zvykové právo jednoduše neustálým opakováním konceptů jako
jsou „sexuální a reprodukční práva“. Ale
přes veškeré tyto pokusy se jim zatím nepodařilo významným způsobem pokročit
nad rámec původních konferencí v Káhiře
a Pekingu.
Jakým způsobem pro těmto strategiím
bojujete?
V OSN existuje mnoho různých institucí
a je potřeba je všechny pozorně sledovat.
Například Rada pro lidská práva má několik zvláštních zpravodajů, kteří čas od času
vydají zprávu na nějaké kritické téma.
Mnohé z těchto zpráv obsahují koncepty, které jdou proti životu a proti rodině
– jako např. právo na potrat, sexuální orientaci či genderovou identitu. Tyto zprávy
jsou pak citovány v rezolucích OSN a pokud proti nim nikdo nevystoupí, mohlo by
se stát, že budou přijaty. V tomto případě
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je naším úkolem na tyto skutečnosti vždy
upozornit a povzbudit spřátelené členské
státy, aby odkazované pasáže odmítly. Podobně to funguje při Valném shromáždění
OSN v New Yorku.
Jiným systémem, který je neustále zneužíván, je od roku 2006 „Univerzální periodická revize“, kterou zaštiťuje Rada pro
lidská práva OSN. To je takové shrnutí
stavu a vývoje lidských práv v jednotlivých
členských zemích. Je snaha i skrze tuto revizi předstírat, že potrat je lidským právem,
a nutit členské země k tomu, aby odstranily
všechny svoje zákony, které chrání nenarozené děti.

pekingský program a tzv. Cíle miléniového
rozvoje končí rokem 2015. Proto OSN připravuje pokračování těchto programů a zároveň diskutuje ohledně vytvoření nového
patnáctiletého programu pod názvem „Cíle
udržitelného rozvoje“ (Sustainable Development Goals – SDG).
Rozdávání ženských kondomů v rámci projektu WHO, UNFPA,
UNICEF aj. „na podporu sexuálního a reprodukčního zdraví“

V čem tkví nebezpečí?
Populační fond OSN a jeho propotratoví
spojenci jsou velmi nešťastní z toho, že i po
dvaceti letech nebyli schopni plně prosadit svou agendu. Provedli proto důkladné
vyhodnocení svého postupu se zvláštním
důrazem na překážky, které jejich záměry
zbrzdily či překazily. Také si ujasnili svoje
priority při rozvoji nových programů.
Výsledkem tohoto vyhodnocení byla
identifikace členských států, které se odmítají podřídit jejich agendě – jednu z hlavních překážek spatřují ve Svatém stolci.
Nově se tyto organizace rozhodly prioritně
zaměřit na děti a mládež. Oni nepřestanou
vyvíjet aktivitu na prosazení sexualizace
mládeže, neomezeného provádění potratů
a přidružených ideologických záměrů. Pokud nechceme obětovat děti a žít ve světě
podle jejich představ, nesmíme jim nechat
volnou ruku v jejich působení.

Jakým způsobem se jim v tom snažíte zabránit?
Je potřeba dělat tři věci, alespoň tak to
vnímám já a podle toho jednám. Zaprvé
to znamená být u toho, abychom viděli,
co se děje, a dokázali okamžitě reagovat.
Zadruhé, odkrývat jejich agendu a pozorovat, jakým způsobem se ji snaží prosazovat
v jejích dílčích aspektech. A zatřetí, hledat
a nacházet způsoby, jak jim v těchto konkrétních pokusech oponovat. Kromě toho
je nezbytně nutné publikovat a šířit informace o tom, co se děje za zavřenými dveřmi, aby bylo možné aktivovat co nejširší
a největší možný odpor.
Co můžeme dělat my všichni, i jako jednotlivci?
Odporovat kultuře smrti je úkolem každého z nás, ať už to je jakoukoliv formou – na
mezinárodní úrovni či v rámci našich států.
Pokud je někdo schopný se zúčastňovat zasedání OSN, měl by se snažit být tam přímo na místě – nevládní organizace by měly
zvážit, zda se nepokusit získat akreditaci
OSN, aby byly slyšet.
Na národní úrovni je nezbytné usilovat,
aby vláda při vyjednávání rezolucí OSN
hlasovala správným způsobem. K tomu
je nutné být v obraze a sledovat aktuální
dění, abychom měli kritické informace
v potřebnou chvíli.
V neposlední řadě každý z nás může
pomáhat modlitbou – jak za obhájce života
a rodiny, tak za politiky a zodpovědné osoby ve vládách i ve strukturách OSN. Všichni
se musíme modlit za dobré výsledky.
Foto: SPUC

Jak může OSN ovládat suverénní státy?
Když se členské státy podepíší pod pakty
a úmluvy OSN, tak tím uznají jejich právní závaznost pro sebe. Dokumenty vzešlé
z konferencí, jako byly ty v Káhiře a Pekingu, sice nejsou právně závazné, ale propagátoři kultury smrti z řad nevládních organizací a členských států předstírají opak
a nutí jiné země, aby se jim podřídily.
Máme teď před sebou náročné období.
Řada programů OSN bude teď na konci let 2014 a 2015 končit. Původní káhirský program končí letošním rokem 2014,

Foto: flickr.com, H4+ Partnership / Abbie Trayler-Smith

OSN vyvinula dvě strategie k prosazení kultury
smrti: plíživá reinterpretace úmluv a vytvoření
mezinárodního zvykového práva neustálým
opakováním konceptu reprodukčních práv.

rozhovor připravil a přeložil Adam Prentis

Patrick Buckley s irskou delegací na SPUC konferenci mladých v březnu 2014
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Foto: flickr.com, viperskin

Role globálních nadací

V sudu medu kapka jedu
Dnes jsou na světě 6,8 miliardy lidí, což se zvedne na zhruba
9 miliard. Když se nám bude dařit vyvíjet nové vakcíny,
zlepšovat lékařskou nebo reprodukční péči, mohli bychom to
číslo snížit tak o 10 až 15 procent, ale i tak to je 1,3násobný
nárůst. (Bill Gates, únor 2010)

ticko-ideologická, ale jako vědecky neutrální a nezpochybnitelná.
V roce 1952 založil John D. Rockefeller III. stále aktivní Population Council4)
a stal se světoznámým propagátorem kontroly porodnosti a kontroly populace5).

Sexualizací k devastaci
Dobročinnost byla tradičně doménou katolické církve, která bohatým připomínala
jejich závazek vůči Bohu pomáhat z dober
jim svěřených druhým. I když vždy byli lidé
v pokušení si charitou kupovat dobré jméno, je novinkou touto skrytou formu manipulovat se společností a jejími hodnotami.
Moderní filantropie se zaštiťuje humanismem a je založena na prázdné slupce
lidských práv a svobod odtržených od objektivní pravdy. To poskytuje široké pole
pro účinnou manipulaci lidskou společností cynicky označovanou jako „dobročinnost“.

Rockefellerové
Mezi nejznámější osobnosti patří Rockefellerové. Před více než sto lety začali finančně podporovat univerzity, knihovny,
dobročinné spolky a dodnes jsou vnímáni
jako dobrodinci lidstva. Pravdou však je, že

tímto způsobem získali ohromný neformální vliv na celou společnost.

Kontrola světové populace
John D. Rockefeller ml. financoval Margaret
Sangerovou1), která stála u vzniku eugenického hnutí a hnutí na kontrolu porodnosti.
Později na její snahy navázala např. celosvětově nejznámější propotratová organizace IPPF2), která dodnes ovlivňuje WHO,
OSN, EU a vlády zemí na celém světě.
Rockefellerové podnítili svými financemi výzkumy na univerzitách a dalších vědeckých institucích a organizaci světových
konferencí3) s cílem prosadit myšlenku nutnosti světového omezení populace. Tato
agenda tak přestala být vnímána jako poli1) http://www.rockefeller100.org/exhibits/show/
health/family-planning
2) http://www.ippf.org
3) http://www.rockefeller100.org/exhibits/show/
social_sciences/human-ecology

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Příkladem efektivního způsobu ovládání myšlení může být skutečnost, že právě
Rockefellerova nadace od roku 1941 skrze granty velmi štědře financovala Alfreda
Kinseyho 6). Kinseyho deviantní „výzkum“
sexuálního chování, v němž mj. zneužíval
i děti, má celosvětový vliv na akceptaci homosexuality, sexuální výchovu atd.
V současné době se Rockefellerové zaměřují na tzv. prevenci HIV/AIDS.7) Zdánlivě ušlechtilá myšlenka ale vede ke zničení
studu, hedonizaci sexuality a tím k podpoře promiskuity a rizikového chování skrz
propagaci prezervativů a vnucované sexuální výchovy.

4) http://www.popcouncil.org
5) http://www.rockarch.org/philanthropy/pdf/RockefellerPhilanthropy.pdf
6) http://www.rockefeller100.org/exhibits/show/
health/kinsey-reports
7) http://www.rockefeller100.org/exhibits/show/
health/hiv-aids
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Sexuální výchova a propagace prezervativů (antikoncepce obecně) nutně vede
k rozšíření pohlavních nemocí a k nečekaným těhotenstvím.

Nadace Billa a Melindy Gatesových (zakladatele Microsoftu) má k dispozici jmění ve
výši 42 miliardy dolarů.8) Hlavní cíl nadace
je možno popsat jako snížení světové populace a to pod líbivými hesly o udržitelném rozvoji, zdraví a lidských právech.
Bill Gates k tomu sám v únoru 2010 uvedl: „Dnes jsou na světě 6,8 miliardy lidí, což
se zvedne na zhruba 9 miliard. Když se nám
bude dařit vyvíjet nové vakcíny, zlepšovat
lékařskou nebo reprodukční péči, mohli bychom to číslo snížit tak o 10 až 15 procent,
ale i tak to je 1,3násobný nárůst.“9)
Těžko lze se divit, že se lidé a někdy
i vlády rozvojových zemí brání očkovacím
programům kvůli podezření, že se jedná
o skrytou sterilizaci obyvatelstva (viz zpráva o očkovací kampani v Keni na str. 3).

Mediální magnát Ted Turner
Ted Turner jako zakladatel CNN a mediální
magnát vtiskuje své postoje celému světu
skrze vlastní masmédia. Sám prohlásil, že
ideální by byla celková světová populace
o 250-350 milionech lidí 10) , tedy pokles
o 96 % ze současné úrovně.
Jako filantrop působí např. skrze své
nadace Turner Foundation 11) či United
Nations Foundation12). Ty dotují např. programy OSN na celosvětové rozšíření tzv.
sexuálních a reprodukčních práv, gender
ideologie apod.

Sorosova nadace
George Soros patří k velmi kreativním filantropům. Síť organizací ovládaných přímo nebo skrz další subjekty neziskového
sektoru reprezentuje sílu, která je daleko
mocnější než mnohé národy a země celého světa.13)
Jeho Open Society Foundations prostřednictvím grantů systematicky infiltruje
univerzity a neziskový sektor a tím multiplikuje i anonymizuje jeho sílu. Stipendii,
které podchycují mladé talentované lidi,
a granty jsou ovlivňovány univerzitní vzdě8) http://www.gatesfoundation.org
9) http://www.ted.com/talks/bill_gates
10) Audubon, Nov-Dec 1991 (Vol. 93, No. 6). Bruce
Stutz: „Ted Turner Turns it On“ [s. 110-116]
11) http://www.turnerfoundation.org/passions/
sustainable-living/
12) http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues
13) http://www.opensocietyfoundations.org/expenditures
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Foto: foxnews.com

Nadace Billa a Melindy Gatesových

Mediální magnát a filantrop Ted Turner

Ted Turner prohlásil, že ideální by byla celková
populace o 250-350 milionech lidí, tedy pokles
o 96 % ze současné úrovně.
lávací okruhy, vydávané publikace či pořádané konference. Prestižní mezinárodní ceny zajišťují účinnou propagaci těch
„správných“ výzkumů a hodnot“.
Celá tato elita formovaná univerzitami
při vstupu do státního aparátu následně
spontánně využívá ohromné zdroje národních států k cílům, které jí byly nenápadně
vštípeny: reprodukční práva, dětská práva,
dekonstrukce rodiny, globální oteplování
apod. A česká vláda tak nakonec štědře dotuje z daní ty, kteří ji mají údajně hlídat.14)

Poválečná změna taktiky
Eugenické záměry a pohrdavý pohled na
lidstvo jako na chovné stádo se dodnes
nezměnily. Po druhé světové válce už není
eugenika vnucována otevřeným násilím.
Účinnější jsou manipulativními slogany
o svobodách a právech žen v kombinaci
s ničením mravnosti a statečnosti u mužů.
Tuto změnu taktiky vystihl další filantrop
Frederick Osborn: „Eugenických cílů bude
nejlépe dosaženo pod jiným jménem než
eugenika.“15)

14) Např. feministická organizace Gender studies dostala od roku 2001 ze státního rozpočtu
58 mil. Kč, organizace Otevřená společnost od roku
2005 48 mil. Kč – http://cedr.mfcr.cz
15) Osborn Frederick: Future of Human Heredity,
(New York: Weybright and Talley, 1968), s. 104

Zdecimování národů
Záměr světové oligarchie je ale stejný: zredukovat populaci chudé většiny. To v jejich
očích znamená odstranění lidí neschopných a slabých včetně jejich potomků. Ti,
kterým by se přijetím dítěte snížil životní
standard, ve své slabosti či hlouposti využijí právo na potrat, antikoncepci a sterilizaci
a sami sebe a své děti eliminují.
V zemích, kde víra a mravy nejsou tak
zničeny, se nemravnosti a depopulace vnucují silou nebo podvodem. Rodinám je znemožňováno plnit své přirozené funkce. To
se děje mj. zákazem rodinném mzdy (matky
jsou nuceny vydělávat), nemravným zdaněním, státní převýchovou dětí od nejútlejšího
věku či státní péčí o nemocné a staré.
Tyto procesy vidíme ve všech národech
a pokud se alespoň v části elity neprobudí
svědomí, většina národů bude vyhubena.

Bůh, pravda a naděje
Má-li mít český národ i ostatní národy šanci a nebýt zdecimovány, je třeba si přestat
nalhávat, že se vše děje náhodou, začít se
aktivně bránit a modlit za obrácení politiků
a dalších lidí, kteří mají vliv na chod společnosti. Na straně globálních oligarchů jsou
lež, peníze a strach. Na naší straně je Bůh,
pravda a naděje.
Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život ČR

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Foto: flickr.com, P. Casier / CGIAR

Keňa pro život a pro rodinu

Pro Keňu má zemědělský venkov stále zásadní význam, stejně jako rodina založená na vztahu jednoho muže a jedné ženy.

Rodina je v Keni stále velkou hodnotou
Fred Olweny je programovým ředitelem organizace Vzdělávání pro život
v Keni, která je pod patronátem Keňské katolické biskupské konference. Organizuje vzdělávací
akce a podpůrné programy pro děti, mládež, snoubence, manžele a rodiny, aby mohli vést
radostnější, zdravější a zodpovědnější život.
Věnujete se prorodinným otázkám. Řekněte nám něco o svojí vlastní rodině.
Pocházím s Keni, jsem ženatý a spolu se
svojí krásnou ženou Sally máme tři děti.
Letos v listopadu jsme oslavili jedenáct
let manželství. Bydlíme v hlavním městě
Nairobi. Vlastníme také dům v provincii
Nyanza, v tradičním domově mých rodičů. Máme to štěstí, že naši rodiče z obou
stran stále žijí. Sally má deset sourozenců
– všichni žijí. U nás doma se nás narodilo
dvanáct bratrů a sester. Můj otec byl polygamista. Ale z matčiny strany jsme naživu
už jen já a moje sestra. Otcova druhá žena
porodila čtyři děti, dva syny a dvě dcery.

Jak jste se dostali k aktivní podpoře prorodinných hodnot?
Začalo to už v roce 1986, když jsem jako
ministrant sloužil při mši svaté. Na střední
škole jsem se zapojil do farní mládeže a do
spolku Mladých křesťanských studentů.
Uvědomoval jsem si řadu problémů, které
se objevovaly jak v mé vlastní rodině, tak
i v těch okolních. Vnímal jsem, že tyto rodiny zdaleka nedosahují ideálu rodiny, který nám prezentuje Církev – rodinu Josefa,
Ježíše a Marie. Tehdy jsem ještě nevěděl,
jestli se ožením, ale bylo mi jasné, že pokud ano, budu chtít pro svoji rodinu „víc“.
V roce 1994 jsem se zapojil do týmu organizace Vzdělávání pro život (Education

for Life – EFL 1) ) jako školitel pro mladé,
kde jsem získal mnoho cenných zkušeností.
V roce 2004 pak v EFL spustili program pro
rodiny s názvem Páry v jednotě a páry na
cestě, kterými chtěli pomoct mladým manželským a snoubeneckým dvojicím k zachování věrnosti a tím k prevenci HIV. Moje
žena a já jsme nadšeně uvítali možnost stát
se lektorským párem. V roce 2007 se EFL
připojila k Africké federaci rodiny a života,
která sdružuje přes 23 organizací z 22 subsaharských zemí. V roce 2013 jsem byl zvolen do představenstva federace. Moje přesvědčení pro život je založeno na jedné zásadě, o které jsem přesvědčen: bez stabilní
rodiny se celá společnost rozpadne, a tedy
1) http://www.eflkenya.or.ke

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
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Keňa pro život a pro rodinu

Foto: riss.ru

pro manžele a pro plození. Porušení sexuálních mravů mohl mít v minulosti za
následek přísný postih pro jedince anebo
jeho rodinu.

Fred Olweny na expertním setkání o kultuře života v Moskvě v září 2014

Sexuální styk byl a stále je v mnohých keňských
komunitách vnímán jako něco posvátného,
určeného pro manžele a pro plození.
Porušení sexuálních mravů mohl mít v minulosti
za následek přísný postih.
pro přežití lidstva je nezbytné mít takové
rodiny, které jsou útočištěm lásky a života.
Jak působí hnutí pro život v Keni? Kdo ji
vede a kým je podporována?
V rámci křesťanské pospolitosti v Keni je
mnoho organizací pro život. V zemi žije
podstatná muslimská a hinduistická menšina, a ti mají také své iniciativy pro život.
V Keni téměř 95 % obyvatel věří v Boha.
Tato víra v Boha spolu s tradičními africkými hodnotami stále podstatným způsobem
ovlivňuje běžné názory na rodinu a rodinný život.
V rámci katolické církve je mnoho skupin a asociací aktivně zapojených do apoštolátu rodiny a života. Jsou to například
Páry pro Krista, Nadace Hnutí na ochranu
života, Komunita Emmanuel nebo mezinárodní Human Life International. Tyto organizace fungují nezávisle na sobě, ale jsou
v Komisi pro rodinu a život koordinovány
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Keňskou katolickou biskupskou konferencí.
Různá hnutí se specializují na různé oblasti a zaměřují se na různé aspekty rodiny.
Činnost hnutí pro život zahrnuje například
vzdělávání ke vztahům, usmiřování manželů, práci se svobodnými matkami, přípravu
na manželství, kurzy metod rozpoznávání
plodnosti (PPR), vzdělávací akce a přednášky pro mládež a rodiny na téma sexuality a rodinných hodnot.
Jaké jsou vaše morální tradice týkající se
rodiny či sexuálního života?
Rodinná komunita je stěžejní jednotkou africké společnosti, tvoří základní sféru, skrze
kterou se jedinec zapojuje do širší, lidské
komunity. Rodina byla tradičně založená
na manželství. Rodina obvykle znamenala
muž, jeho žena a jejich děti se zřetelem
na širší rodinný komplex. Sexuální styk byl
a stále je v mnohých keňských komunitách
vnímán jako něco posvátného, určeného

Změnilo se nějak sexuální chování lidí vývojem posledních desetiletí?
Bohužel došlo k narušení mravního systému, který držel rodiny pohromadě. Lidé
teď mnohdy žijí ve městech, daleko od starých rodinných struktur. Média prezentují
sex jako všelék na všechny problémy. Zvýšila se míra nezávazného sexu a nevěrnosti. Následkem toho vzniká živná půda pro
šíření nemocí jako je HIV.
Ještě před padesáti lety byly děti narozené mimo manželství výjimkou. Dnes v samotném Nairobi se odhaduje, že až 50 %
domácností tvoří jeden rodič, především
kvůli neshodám mezi manželi anebo kvůli
rozhodnutí nevstupovat do manželství, ale
pořídit si dítě a žít single.
Snad největšími příčinami sexuální revoluce v Keni jsou dlouhá doba studia
a nezaměstnanost. Mladí lidé se berou
jen vzácně, pokud nemají stabilní příjem.
Dalšími důvody je vliv médií, odloučení od
rodiny, přítomnost bezplatné antikoncepce a potřeba žít na vysoké noze. Manželství
se postupně začíná prezentovat jako instituce, která zotročuje. Mnoho takzvaných
celebrit, kteří se těší velké obliby mezi mladými, žijí život oproštěný od vší morálky
a ctnosti. A přesto jsou masmédii stavěni
na obdiv.
Naštěstí ale jejich způsob života není
normou a většina lidí se nechová takovým
způsobem, ani ve městech. To je záležitost
především bohatých, vzdělaných a elitních
vrstev.
Vidíte naopak nějaká pozitiva v současné
situaci?
Keňa má mladou populaci. Tři čtvrtiny obyvatel je ve věku do 35 let. Rodina je stále
ještě cennou hodnotou pro mnoho lidí.
V tradiční společnosti se úspěch jedince
hodnotil podle stavu jeho rodiny. V mnohých společenstvích byla velká rodina
zdrojem bohatství. I když se tato skutečnost během let změnila, vazby mezi rodiči
a dětmi jsou stále velmi silné jak v Keni, tak
jinde v Africe. V posledních dvaceti letech
vidím, jak mladí lidé vstupují do manželství
s novým nadšením.
Před jakými překážkami stojí keňské rodiny v dnešní době?
Moderní rodiny musí počítat s omezeným
podpůrným systémem pro jejich stabilní
a efektivní rodinný život. Manželé a rodiče

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Keňa pro život a pro rodinu

cítí velký tlak, aby se snažili vydřít pro svoji
rodinu živobytí. Ve městech bývá zvykem,
že muž i žena pracují 8–10 hodin denně
a potkávají se pouze večer, když jsou unavení. Navíc se mnohdy stává, že oba manželé musí pracovat daleko od sebe a setkávají se třeba jen jednou za rok. To poněkud
komplikuje výchovu dětí.
V tradiční sestavě měli rodiče i širší rodina specifické úlohy v životě svých dětí. Rodiče jim zprostředkovali základní potřeby
a ochranu. V oblasti sexuality byla však výchovná role svěřená do rukou strýčků a tetiček. To se však změnilo i kvůli tomu, že
širší rodina nebývá vždy na jednom místě.
V posledních patnácti letech se vláda
snaží rodinám trochu pomáhat tím, že nabízí bezplatné základní vzdělání, snížené
školné pro střední školy a bezplatnou pomoc v mateřství. V Keni také působí mnoho organizací na podporu rodiny, ať už ve
vzdělání, zdravotnictví, sociálních službách
či v pomoci chudobným, ale jejich možnosti jsou omezené.
Jaký vliv mají na vaši zemi západní státy
a organizace?
Keňa je rozvojovou zemí s mnoha strategickými zájmy pro Západ. Řada mezinárodních firem má své africké ústředí v Nairobi, jako například Coca Cola. Západní
firmy tu také podnikají v oblasti zemědělství, výroby, zdravotnictví, turismu, těžby,
vzdělávání a tak dále. Keňa je branou mezi
východní a západní Afrikou. Navíc v Keni
nedávno našli značná úložiště ropy. Keňa
se také stala významným partnerem Západu v boji proti terorismu.
Chtěl bych podtrhnout skutečnost, že
téměř 70 % občanských společností a nevládních organizací je financováno ze Západu. Z tohoto hlediska má Západ výrazný
vliv na naši zemi a nenápadně ovlivňuje politiku našeho státu. Různé organizace a jedinci v Evropě poskytli finance politickým
stranám, politickým činnostem a dokonce
ovlivnili poslance našeho parlamentu, aby
při otázkách např. obchodu či tzv. reprodukčního zdraví hlasovali dle jejich zájmu.

Tradiční africký způsob
plánování dětí a jejich
rozestupů má velmi
blízko k principům
metod rozpoznávání
plodnosti.

Mnoho organizací zuřivě šíří antikoncepci.
Dokonce se snaží rozdávat hormonální
antikoncepci dívkám bez vědomí rodičů.
Západ v Africe prosazuje hodně ze své
feministické ideologie a vyvíjí velký tlak na
africké vlády, aby podepsaly různé protokoly a implementovaly je do svých zákonů.
V posledních dvou desetiletích se vystupňoval finanční i politický nátlak na Afriku,
aby popřela základní hodnotu života a rozložila význam rodiny ve prospěch genderu.
Tyto síly nabyly vyšší intenzity především
následkem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji v egyptské Káhiře v roce
1994 a vytvořením tzv. Maputského protokolu v roce 2006. Jejich agenda zahrnuje:
• všeobecnou dostupnost antikoncepce,
• tlak k zavedení sexuálního a reprodukčního zdraví a práva na potrat, bezbřehý
sex a genderovou ideologii,
• zavedení „dětem prospěšných služeb“,
což mj. znamená poskytovat dětem antikoncepci a umožnit jim přístup k potratu bez vědomí jejich rodičů.
V současné době se tato nebezpečná
agenda zavádí do afrických institucí a prorůstá napříč všemi oblastmi rozvoje.
Jak moc je v Keni rozšířená a propagovaná antikoncepce?
V Keni je dostupná jak hormonální antikoncepce, tak všechny ostatní antikoncepční
prostředky. Mnoho organizací zuřivě šíří
antikoncepci a dokonce se snaží rozdávat
hormonální antikoncepci dívkám na základních a středních školách bez vědomí
jejich rodičů.
Vládní ministerstva pro zdraví a plánování mají zavedenou politiku na redukci
populace – takže vláda prosazuje antikoncepci pro tento účel. Zajímavostí je, že antikoncepce je ve státních zdravotnických
střediskách dostupná zdarma, kdežto léky
na běžné infekce nemusí být vůbec k mání.
Kondomy se rozdávají zdarma, zatímco hygienické prostředky stojí dost peněz.
Katolická církev už řadu let úspěšně
propaguje metody rozpoznávání plodnosti mezi manželskými páry a je značné
množství uživatelů těchto metod v naší
zemi díky síti katolických lektorů v Keni. Je
důležité podotknout, že také mnoho nekatolíků používá tyto metody. Toto není jen
ze zdravotních důvodů, ale také kvůli jejich
víře. Tradiční africký způsob rozhodování
se o počtu dětí a jejich rozestupů má velmi blízko k principům přirozených metod
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početí. Toto vnímání vzrostlo u vzdělaných
a profesně angažovaných žen, protože se
vyskytly případy smrtelných a život ohrožujících nemocí. U nich existuje spojitost
s umělými metodami regulace porodnosti.
Jaká je situace ohledně umělých potratů
v Keni?
Provádění potratů je tady zakázáno. Ústava
uznává právo na život člověka od početí.
Ústava akceptuje pouze tu situaci, kdy je
nutné ukončit těhotenství, které ohrožuje
život nebo zdraví matky. Nastává určitý
problém s interpretací slova zdraví, kterou
zastánci potratů zneužívají pro ospravedlnění jakékoliv situace.
I když je potrat protizákonný, jsou i tací,
kteří je vyhledávají. Je těžké odhadnout,
kolik potratů je takto provedeno. Zastánci legalizace potratů spolu s médii někdy
uvádějí čísla v řádu až 400 000 ročně, ale
některé organizace se domnívají, že celková suma je spíše 20 000 ročně. S těmi čísly
se hodně manipuluje v závislosti na tom,
kdo je používá a čeho tím chce dosáhnout.
Jakým způsobem se snažíte omezit počet
potratů a šíření antikoncepce? Jsou nějaké úspěchy?
Mnoho katolických a křesťanských organizací pomáhá ženám s nečekaným těhotenstvím, aby dokázaly svou situaci zvládnout,
a snaží se jim dodat odvahu k donošení
svého dítěte, které pak případně mohou
dát k adopci. To je jedna rovina řešení problému. Další činnost se zaměřuje na řešení
příčiny vzniku nečekaného otěhotnění – ať
už vzděláváním, osvětovými kampaněmi,
demonstracemi nebo programy podporujícími mladé ženy v rozvoji praktických
schopností. Existuje mnoho úspěšných případů na tomto poli.
Pohled na potrat je v naší zemi poměrně
jednolitý, ale u antikoncepce je to trochu
jinak. Mnoho lidí se bohužel domnívá, že
se jedná pouze o záležitost katolické morálky a víry. Nekatoličtí křesťané, muslimové
a členové dalších náboženství nevidí v antikoncepci zásadní problém. Z toho důvodu se mimo katolický okruh obvykle starají
pouze o to, aby antikoncepce nebyla distribuována mezi dětmi a mládeží.
rozhovor připravil a přeložil Adam Prentis
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Šestnácté zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě v roce 2011

Průlomové konference OSN a vznik
humanistického globálního paradigmatu
Série devíti mezivládních konferencí OSN organizovaných po rozpadu sovětského bloku
v letech 1990 až 1996 měla za cíl vybudovat „nový globální konsenzus“. Nové paradigma se
prosazuje napříč světem a má za cíl nahradit křesťanské kulturní a společenské struktury, na
kterých stojí tisíciletí civilizačního vývoje.
V průběhu tohoto procesu se vlády členských států OSN (v počtu 192) dohodly na
sjednocené politice, která stanovila nové
priority, normy a hodnoty pro mezinárodní spolupráci. Během šesti let konference
pokryly hlavní témata této spolupráce, od
vzdělávání a dětí po otázky populačního
růstu a postavení žen (viz tabulka Průlomové konference OSN).
Tato témata byla v předchozích letech
upozaděna vlivem studené války, kdy byly
vlády zaměstnány hrozbou jaderné války.
Po roce 1989 se však dostaly do popředí
a prosadily se jako ústřední a prioritní témata mezinárodní spolupráce současné
doby.
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Oblasti, které nebyly námětem žádné
z konferencí, jako např. zdraví, podnikání
či globální etika, byly zařazeny do debaty vedoucí k celosvětové názorové shodě
prosazované prostřednictvím orgánů OSN
v průběhu posledního desetiletí 20. století.

Komplexní nový pohled na svět
Nový globální konsenzus se plánuje jako
systém, který má být všezahrnující a který
má nabízet nový světonázor, nový systém
etických norem, novou globální architekturu pro 21. století. Idea tvůrců tohoto konsenzu je taková, že její jednotlivé části jsou
nerozlučné a vzájemně propojené. V jejich
očích není možné oddělit jeden prvek od
druhého nebo od celku. To, že tato nová

dohoda má být systematicky provázaným
a nedělitelným celkem, vyjádřili pojmem
„holistický“.
Konference byly koncipovány jako proces, při kterém měla každá z nich „stavět“
na „zisku“ předešlých konferencí. „Zisk“
znamená nutnost prosadit se proti kulturnímu či ideologickému odporu. V průběhu
těchto konferencí bylo opakovaně zdůrazněno OSN i jejími partnery, že vše souvisí
se vším a že každá z konferencí je součástí
spojitého celku.
Na Miléniovém summitu v New Yorku
v roce 2000 prohlásil tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan, že nový globální
konsenzus je „normativní“ – byť není pro
vlády právně závazný. OSN tomuto „kon-
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senzu“ propůjčil morálně závazný charakter, který mu umožnil prosazování z pozice
„autority“, jež nebyla nikdy zpochybněná.

Změny měly proběhnout už
začátkem tohoto tisíciletí
Konference OSN z 90. let 20. století nejsou izolovanými událostmi, jsou naopak
součástí dlouhodobého programu. Jejich
implementace je „monitorována“ OSN a jejími partnery po pěti a desetiletých intervalech. Cílem je pevně ustanovit konsenzus
a hodnoty, které obsahuje, v globálních
strukturách moci a v oblastních, národních
a místních institucích, aby všechny kultury
„vstřebaly“ etiku nového konsenzu.
Osm Cílů miléniového rozvoje (CMZ),
které zformuloval Sekretariát OSN v roce
2001, zahrnují záměry konferenčního procesu. Současně probíhající reforma OSN
je založená na novém normativním rámci,
který byl ustanoven „konsenzem“ těchto
konferencí.
Rok 2015 je „cílový rok“ pro implementaci CMZ a mnoha záměrů konferenčního
procesu, především těch z káhirské konference o populaci.

Globální kulturní revoluce
a změny v paradigmatu
V době vzniku nové globální etiky v západní kultuře dominoval postmoderní existencialismus, který se dostal do popředí po
porážce marxismu-leninismu. Nová paradigmata tento postmodernismus reflektují. Konference OSN v 90. letech jim daly
charakter norem, rostoucí vlna globalizace
jim pak propůjčila moc a široké pole působnosti. V současné době už se tato paradigmata vstřebala do struktur společností
napříč celým světem.
Kulturní revoluce proměňuje všechny
aspekty myšlení západní civilizace, ať už
se jedná o oblasti sémantiky, ideologie,
politiky, soudnictví, zdravotnictví, vzdělání, sexuality, vědy, etiky apod. Dochází ke
změně chápání jevů a jejich podstaty, a to
je reflektováno v jazykové oblasti posunem
v používané a akceptované terminologii
(viz tabulka srovnávající paradigmata).
Ani modernita, ani posmodernita nejsou
všelék na strasti světa. Je nutné zachovat
kritickou mysl a hledat řešení, která berou
v každém okamžiku v potaz důstojnost člověka a přirozenost společenských struktur,
jež vytváří.
podle http://dialoguedynamics.com
zpracoval Adam Prentis

Rok
1990
1990
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1996

Místo
Jomtien
New York
Rio
Vídeň
Káhira
Kodaň
Peking
Istanbul
Řím

Téma
Vzdělání pro všechny
Děti
Životní prostředí
Lidská práva
Populace
Sociální rozvoj
Ženy
Lidská sídla
Zajištění potravin

„Zisk“
„Pro všechny“
Dětská práva
Udržitelná rozvoj
Kultura práv
Reprodukční zdraví
Nová společenská smlouva
Genderová perspektiva
Princip partnerství
Holistický přístup
Průlomové konference OSN

Křesťanská paradigmata

Postmodernní (humanistická) paradigmata

Realita
Definice
Skutečnost – pravda
Odpovědi
Náboženství
Dogma
Přirozený zákon
Věčnost
Všeobecné dobro
Stabilita
Posvátnost lidského života
Pravda
Jistoty
Mezinárodní
Národní státy, národní svrchovanost
Národní zájmy
Autorita
Jednolité státy
Většina – menšina
Pluralismus
Rodičovská práva
Lidská práva
Právo plánovat rodinu
Štěstí
Morální/normální
Tradiční rodina
Manžel/manželka
Rodiče
Manželství
Mateřství/otcovství
Posvátnost života
Kultura mlčení, tabu

Text k interpretaci
Popis, víceznačnost, volba interpretace
Dekonstrukce, destabilizace
Otázky
Spiritualita
Tolerance, svobodná volba
Metaetika svobody volby
Udržitelnost
Skupinové zájmy
Změna
Rovnost všech živých organismů
Právo se mýlit
Nejistoty
Globální
Globální řízení
Globální priority
Nezávislost jedinců
Multikulturalismus
Konsenzus
Jedno myšlení, politická korektnost
Dětská práva
Ženská práva
Sexuální a reprodukční práva
Kvalita života
Perverzní/normální
Všechny možné druhy rodin
Partner
Páry a jedinci
Volná láska
Antikoncepční mentalita
Právo volby/potratu
Přesun ze soukromého do veřejného

Paradigma – světový názor vytvářející rámec pro náš postoj a ovlivňující náš přístup
ke všemu, co vidíme. Je jako optická čočka, která může být zbarvena do světlehněda
nebo do modra. V jistém ohledu jde o nástroj, který dává všemu smysl a umožňuje
lidem interpretovat informace. Příkladem paradigmatu je vegetariánství, astrologie,
kapitalismus, marxismus, fašismus, tradiční náboženské systémy, nová náboženská
hnutí, sekty, feminismus, národnost. Paradigma obsahuje hodnoty, které považujeme za samozřejmé, domněnky a postoje ke světu.
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Ochrana života v Bělorusku

Manželé Vladislav a Helena Volokovičovi během pracovní návštěvy Prahy v září 2014

V Bělorusku sklízíme první plody úspěchu
Vladislav Volokovič žije v Mogilevu ve východním Bělorusku, odkud vede největší
běloruskou organizaci pro život Nadace otevřených srdcí. Spolu se svojí manželkou
Helenou, vystudovanou psycholožkou, učí metodám rozpoznávání plodnosti, která
také připravuje ženy k porodu. Mají čtyři děti.
Jak jste se dostali k hnutí pro život?
Stalo se tak v květnu 2007, když jsme se
zúčastnili 4. světového kongresu rodin ve
Varšavě. Šokovala nás informace o obrovském počtu potratů prováděných po celém
světě, stejně tak jako informace o demografické krizi. Zvlášť palčivě jsem si uvědomil, že každá antikoncepční pilulka má
i abortivní účinek.
Po návratu domu jsme se s manželkou
Helenou rozhodli začít budovat hnutí pro
život v naší zemi. Když nám Galina Masleniková z Moskvy vysvětlila, že klíčovým
tématem pro práci pro život jsou metody
rozpoznávání plodnosti, stali jsme se lektory. Kromě kurzů jsme začali také přednášet o ochraně života v různých farnostech.
V roce 2009 jsme založili Nadaci otevře-
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ných srdcí1), která je teď největší organizací
pro život v Bělorusku. Máme dobrovolníky
ve všech velkých městech v zemi.
Jak velké je hnutí pro život v Bělorusku?
Kdy má svůj počátek? Čeho jste za tu dobu dosáhli?
Od roku 2004 tu působily tři organizace,
ale zásadní rozvoj jsme zaznamenali následkem mezinárodní pouti pro život Od
oceánu k oceánu v roce 20122). Teď je nás
devět organizací, převážně pravoslavných,

1) http://www.prolife-belarus.org
2) Mezinárodní pouť pro život s kopií ikony Panny
Marie Čenstochovské se vydala napříč celým Ruskem
a Evropou, zúčastnilo se jí 24 států včetně České republiky, nyní pouť probíhá na americkém kontinentu
– pozn. redakce]

a to díky patriarchu Kirillovi, který navrhl
v každé diecézi Ruské pravoslavné církve
založit centrum mateřství. Všechny naše
organizace se snaží společnost ovlivnit
k pozitivnímu přístupu v otázkách pro život, a už teď sklízíme první plody.
Od roku 2012 došlo už ke dvěma legislativním omezením potratů. Omezily
se sociální důvody pro možnost pozdního
potratu (2012) a v novém zákoně o zdravotnických službách (2014) se píše, že gynekologové mohou využít výhrady svědomí
a že ženě musí být poskytnuto poradenství,
než se připustí k potratu. Jsou to malá vítězství, ale i tak mají cenu. Také musím podotknout, že díky práci všech těchto organizací už bylo před potratem zachráněno
více než 600 dětí.

Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Ochrana života v Bělorusku

Řekněte nám trochu víc o vaší práci – jaké
kroky podnikáte a jak se to odráží v konkrétních každodenních činech?
Nadace otevřených srdcí je první organizací v Bělorusku, která se snaží o komplexní
přístup k otázce ochrany života. Na jedné
straně bojujeme proti potratům každodenní modlitbou v nemocnicích přímo na odděleních gynekologie, reklamou a poradenstvím pro život na lince pomoci.
Na druhé straně podporujeme tradiční rodinné hodiny četnými přednáškami
a besedami ve farnostech a na vysokých
školách. Také vyučujeme metodám rozpoznávání plodnosti a vedeme Školu porodu.
Takže náplní našich dnů jsou přednášky,
psaní článků na naši webovou stránku a do
informačního zpravodaje a organizování
různých setkání a cvičení. Jeden nebo dva
dny v každém týdnu navštěvujeme potratovou kliniku, modlíme se tam a poskytujeme
poradenství.
Jakým způsobem pracujete se ženami
v potratových klinikách? Jak se jim snažíte
ukázat, že potrat pro ně není řešením?
V Bělorusku se za chirurgický potrat neplatí
a doktoři nejsou nijak motivovaní k tomu,
aby je prováděli – jsou rádi, když se této
špinavé práci mohou vyhnout. Když jsme
se doslechli o zkušenostech kněze Mons.
Philipa Reillyho s modlením a poradenstvím před budovami amerických potratových klinik, rozhodli jsme se jeho nápad
použít v upravené verzi.
V roce 2008 jsme požádali o povolení
k modlitbě a poskytování poradenství na
gynekologiích uvnitř nemocnic, a toto povolení jsme získali. Každé ráno jeden nebo dva
z našich dobrovolníků jdou do nemocnice,
kde se modlí tak jako na Golgotě. Každý
den přijdou na potrat až tři ženy. Ještě před
šesti lety jich mohlo být 10 až 12 denně, ale
dnes už není chirurgický potrat tak častý.
Ženy většinou nechtějí s nikým mluvit,
protože všechny vědí, že potrat je špatný
a nebezpečný, ale už se rozhodly, protože
nevidí jiné východisko. V takovém případě
čekají na provedení potratu na lůžku a my
jim pouze nabídneme brožurku a stáhneme se k modlitbě v ústraní. Ale když vidíme, že si žena chce povídat, nebo když pláče, je šance, že chce svému dítěti dát život.
Ze 114 zachráněných dětí pouze čtyři ženy
potřebovaly zásadní hmotnou pomoc. Vět-

šinou jenom potřebovaly slyšet dobrá slova
povzbuzení nebo potřebovaly psychologickou pomoc.
Jak přistupuje běloruská vláda k otázce
podpory rodin?
Obecně řečeno je běloruská vláda prorodinná, je tam opravdová podpora pro velké
rodiny. Existuje zvláštní státní demografický program, ve kterém se píše o ochraně
rodin a rodinných hodnot. Například rodina se třemi dětmi může získat od banky
půjčku na 40 let, 75 % této půjčky jednorázově zaplatí stát, zbylých 25 % se rozdělí na
těch 40 let, takže měsíčně rodina platí jen
velmi malou částku na splácení dluhu. Pokud mají čtyři děti, stát uhradí celou částku
půjčky, takže rodina takové velikosti vlastně získá byt zdarma. Má-li rodina více dětí,
mohou si koupit dva byty nebo dům.
Existují i další možnosti, jak pomáhat
rodinám, ale možnost mít vlastní byt nebo
dům je tou nejlepší pomocí, zvláště pokud
si uvědomíme, že Bělorusko není bohatou
zemí. Státní média často propagují velké
rodiny. Před několika lety náš prezident
řekl: „Nebojte se mít třetí dítě, pomohu
vám, jako by to dítě bylo moje vlastní.“
Také řekl, že Bělorusko by místo 9,5 milionů mohlo mít 20 nebo 30 milionů obyvatel
– místa je tu dost.
Má běloruská politika v této oblasti nějaký
vliv na vaši práci, na přístupu obyčejných
lidí a společnosti jako takové?
Chápeme to jako Boží milost, že stát nám
nikdy nedělá žádné potíže. Zvláště to oceňujeme, když jdeme mladým lidem na univerzitách přednášet o čistotě a o špatnosti
antikoncepce – a nikdo nám tyto přednášky nezakazuje. Téměř všichni lidé jsou proti potratům, ale čistota, umělé oplodnění
a antikoncepce jsou obtížná témata. Takže
jsme rádi, že můžeme bez překážek propagovat rodinné hodnoty.
Proč prezident Alexandr Lukašenko ze
své pozice moci nezakáže potraty, když je
tak moc pro rodinu?
On je pro rodinu, ale zákaz potratů není
tak snadná záležitost. Máme zde téměř
stoletou tradici potratů od roku 1920, takže není snadné je všechny naráz zakázat.
Jak vidíme na Lukašenkově politice vůči
rodinám, upřednostňuje pozitivní kroky na

Požádali jsme o povolení k modlitbě
a poskytování poradenství na gynekologiích
uvnitř nemocnic, a toto povolení jsme získali.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.

Když si žena chce
povídat nebo když
pláče, je šance, že chce
svému dítěti dát život.
podporu rodinných hodnot – vyzval pravoslavnou církev ke spolupráci na této věci
a vidíme například, že se už nikdo z oficiálních pozic neodvažuje mluvit o potratech
jako o něčem dobrém. Myslím si, že náš
prezident bude v těchto dobrých krocích
pokračovat.
Máte možnost spolupracovat s organizacemi pro život v zahraničí? Pokud ano, jak
tato spolupráce probíhá?
My jsme svoje působení v hnutí pro život
začali ve spolupráci s lidmi z mezinárodní organizace Human Life International
v různých zemích – Polsku, Rakousku,
USA – mají mnoho zkušeností a dobrou
metodologii. Velmi dobře spolupracujeme
s Hnutím Pro život ČR a také s podobnými organizacemi v Německu, Lotyšsku
a Francii. Ale když spolupracujeme se západními zeměmi, musíme mít na paměti
specifičnost západní mentality, která není
ve všem stejná jako naše. Někdy je těžké
navázat osobní kontakty kvůli vízům a jazykovým rozdílům. Nejlepší spolupráci máme
samozřejmě s ruskými organizacemi pro
život, která je rok od roku silnější. Je snadné s nimi pracovat, protože mají velmi podobnou mentalitu a stejný jazyk. Můžeme
spolu sdílet svoje zkušenosti na školeních
a konferencích, používat stejné materiály,
sdílet videa.
Jak moc je Bělorusko ovlivněno mezinárodními organizacemi typu OSN, EU
a IPPF?
V porovnání s Ukrajinou a Ruskem je Bělorusko těmito třemi organizacemi ovlivněno
méně. V letech 1990 až 2000 jsme byli pod
určitým vlivem IPPF, například se snažili
prosadit sexuální výchovu na školách. Ale
začátkem třetího tisíciletí to vláda zarazila.
Teď se nám zase struktury v OSN snaží
vnutit genderovou a homosexuální ideologii, ale všichni vědí, že běloruský prezident
s tím nesouhlasí. OSN proto postupuje
v této záležitosti velmi opatrně.
Rozšířený názor o tom, že Bělorusko je
poslední diktaturou v Evropě, nám zatím
dobře slouží, ale nevíme, jak dlouho to ještě vydrží.
rozhovor připravil a přeložil Adam Prentis
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Z poradny Aqua vitae

Zašeptal jí: „To zvládnem“
Den 19. června 2006 byl vyhlášen Dnem rovnosti mužů a žen.
S chutí je od té doby oslavován feministickými uskupeními
a iniciativami, které mají v popisu práce šířit gender ideologii.
Před rokem vydala k tomuto dni zprávu
organizace Gender Studies, která mj. říká:
„Ženy jsou vůči mužům v mnoho oblastech
stále znevýhodněny, proto je i v dnešní
době třeba upozorňovat na důležitost rovnosti pohlaví. Nerovnosti se projevují jak ve
stereotypním vnímání role ženy a muže, tak
v mnoha konkrétních situacích.“1)
Realita je ale odlišná od teoretických
koncepcí nařízené rovnosti, protože v poradně Aqua vitae si vskutku nepamatujeme
situaci, kdybychom mohli říci, že léta propagovaná ideologicky pojatá rovnost byla
některé ženě v životě ku prospěchu. A to
právě „v mnoha konkrétních situacích“.
Ženy, které se ocitnou těhotné ve chvíli,
kdy miminko neplánovaly, zcela nutně potřebují muže. Kde ho ale hledat? V reklamě
na whisky – tam ještě občas bývá. Ale ten
pán z televizní obrazovky není otcem dítěte, které se hlásí o život a o život mu jde.
Jedna klientka nám před časem řekla:
„Vím, že mi neporadíte, ale přesto to zkusím... Je mi 32 let, mám za sebou potrat, tři
týdny po porodu mrtvého dítěte mě opustil
1) http://www.feminismus.cz/cz/clanky/gender-studies-zitra-jiz-poosme-oslavi-mezinarodni-den-rovnosti-zen-a-muzu

manžel a odstěhoval se k milence. Rozvedli
jsme se. Bylo to pro mě to nejhorší období v mém životě. Vyrovnávala jsem se se
ztrátou dítěte a do toho jsem řešila rozvod.
Léky, psychiatr, psycholog.“
Co by na to naše odbornice na feminismus řekly? Patrně to, že žena má v sobě
objevit sílu, že je to příležitost naučit se
nespoléhat na druhé, být sama sebou. Ale
takové fráze jí v dané situace opravdu nijak
nepomohou. Také by se dalo zaslechnout,
že žena má být natolik pevná ve svém rozhodování, aby nikoho nepotřebovala a dokázala si stát za svým, ať se děje kolem ní
cokoliv. Dá se tomu rozumět, ale realitě si
to také odporuje.
Těhotná žena potřebuje oporu, člověka,
prostě vedle sebe potřebuje otce dítěte.
Ani nejsofistikovanější gender ideje toto
nemohou nahradit, natož popřít. Životní
tragédii s často neodstranitelnými následky
může předejít prostá snaha o vzájemnou
vstřícnost, vzájemné pochopení a hlavně

o uchování vzájemné lásky a úcty – nebo
úcty a lásky?
„Paní L. má podle dnešního telefonátu
opět problémy s partnerem, opět ji s dětmi vyhazuje a neví, co by si počala, kdyby
to uskutečnil. Uvažuje o azylovém domu,
ale neví, jak sbalí sebe a tři malé děti. Její
partner, otec dětí, byl dosud perfektním tatínkem i životním druhem, ale po narození
třetího dítěte, u kterého si moc narození
nepřál, se absolutně změnil.“
Správný muž se postaví za své dítě a za
svou ženu. Takřka všechny ženy, které potřebují pomoc naší poradny, jsou opuštěné. Za jejich osud a osud jejich dětí je
zodpovědný i muž, který v sobě tuto odpovědnost neobjevil. Ani zákon mu nedává
žádné nástroje, jak se za své dítě postavit,
jak bojovat o jeho život, jak bojovat o svou
ženu. A tak člověk, zahnaný do kouta, dělá
zběsilé věci: „Partner s ní skoro nemluví, je
frustrovaná, často se mu omlouvá za minulost. Někdy prý už vlastně ani sama neví,
jak to vlastně všechno je.“
Ale změna je možná a reálná. Denně jde
v České republice na potrat asi 60 žen. Stačilo by tedy najít každý den 60 mužů, kteří
by se zachovali statečně, přijali svou zodpovědnost za zplozené dítě, objali tu svou
ženu a zašeptali jí: „To zvládnem.“
Zdeňka Rybová
vedoucí poradny Aqua vitae
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