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Věc: Nečekané třetí dítě
V Praze dne 22. února 2017
Vážený pane premiére,
mrzí nás, že navzdory četným mediálním prohlášením o podpoře
rodiny nabízí stát v krizovém momentu nečekaného početí pouze
jedinou „sociální službu“ – usmrcení nenarozeného dítěte.
Podle posledních oficiálních statistik byl nejvyšší počet umělých
potratů registrován u žen se dvěma dětmi a u nesezdaných žen.
V roce 2015 bylo v naší zemi usmrceno 20 403 dětí před narozením.
Přestože Česká republika patří k nejbohatším zemím světa, nemá
funkční nástroj jak pomoci rodinám, které čekají nečekaně dítě.
Funkční rodiny založené na manželství jsou ve státním zájmu. Nejen
že jsou nejlepší prevencí tisíců potratů, ale s každým vychovaným
dítětem přispějí státu o více jak 3 miliony korun navíc, jsou
skutečným řešením důchodů, migrace a trvalé udržitelnosti české
společnosti.
Při rozhodování o životě či usmrcení nenarozeného dítěte je zvláště
zásadní otázka bydlení a splácení hypoték. Pokud by např. stát nabídl
skrze Státní fond rozvoje bydlení bezúročné půjčky s možností
snižování dluhu s narozením každého dalšího dítěte, bylo by to
skutečné řešení. Rodiny čekající nečekaně dítě by pak nebyly pod tak
silným ekonomickým tlakem volit řešení, kterého později litují.
Věříme, že umělé potraty mají alternativu. Rodina je klíčem a zaslouží
si nejen rétorickou, ale skutečnou podporu.
V úctě
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Příloha - ekonomický přínos rodin
Reálné náklady na výchovu dětí stát nechává na bedrech rodičů.
Zato však v duchu socialismu práci rodičů a zisky z dobře
vychovaných dětí tiše „znárodňuje“. Oproti bezdětným se stejnou
výší příjmu přispějí pracující rodiče s průměrným hrubým příjmem
s prvním vychovaným dítětem státu 3,5 milionů Kč, s druhým
6,8 milionů Kč, s třetím dokonce 10,1 milionů Kč a s každým dalším
dítětem se jedná o další více jak 3 miliony korun1.
Jsou to rodiče s dětmi, kteří tak v dlouhodobém horizontu
generováním lidského kapitálů financují stát a kteří jsou zároveň
těmito transfery nejvíce ekonomicky znevýhodňovanou skupinou.
Rodiny s dětmi založené na odpovědném manželství jsou zároveň
skupinou, která pobírá nejméně sociálních dávek.
Přes dílčí pozitivní kroky není státní politika k rodinám s dětmi zrovna
přívětivá: směšné důchodové zabezpečení žen, které upřednostnily
mateřství před kariérou, ekonomický nátlak na co nejrychlejší
odložení dítěte do jeslí a zapojení žen do „pracovního procesu“ nebo
devastující návrh Koncepce rodinné politiky.

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí, duchodova-komise.cz

