Připraveni k dialogu.

Fortiter in re, suaviter in modo

Jsme připraveni k dialogu, protože odmítáme násilí, protože si vážíme všech, kteří pracují s obětmi
násilí, a víme, že nutné materiální zajištění je nedostatečné. Na nápravu ovšem nepotřebujeme
Istanbulskou úmluvu.
Jsme připraveni k dialogu, i když probíhá v babylónském duchu. Pojmy genderová rovnost nebo
gender mainstreaming se už staly součástí řady strategických dokumentů, ačkoli nikdo nedokázal
rozumně vysvětlit, proč.
Musíme vést dialog, protože již existují materiály k genderově citlivé výchově našich dětí a my
máme úkol zabránit jejich plošnému uplatnění.
Optimistický předpoklad, že genderová studia podpoří důstojnost obou pohlaví, že upozorní na
problematické momenty a pomohou rozvinout krásu ženství a mužství, že otevřou cestu k
dynamicky harmonickému soužití, protože jeden druhého budeme lépe chápat, se nenaplnil.
Během několika desetiletí převládl v genderové teorii směr, který staví proti sobě nejen muže a
ženy, ale také seriózní vědecké poznatky a bezohlednou ideologii, která chce legislativní cestou,
výchovou a kontrolami prosadit rozbití člověka jako jedince.
To je okamžik, kdy je rozumné, odpovědné, ale i láskyplné vůči nositelům takové snahy, trpělivě
a důsledně odmítat nabízený chaos.
Dvacet tisíc z nás se již podepsalo pod petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Statisíce z nás
se hlásí ke stanovisku představitelů sedmi církví adresovanému politikům. 1,75 miliónu
nezletilých v ČR má právo na ochranu svého fyzického, psychického a morálního vývoje.
Aktuální situace
Nezměnilo se:
Parlament ČR tzv. Istanbulskou úmluvu dosud neratifikoval, není dosud na programu jednání ani
Poslanecké sněmovny, ani Senátu.
Novinka:
V nově pořízeném českém překladu úmluvy byl pojem “genderově podmíněné násilí“ vyměněn za
„násilí založené na pohlaví”. Překlad má ovlivnit rozhodování politiků, na uplatňování mezinárodní
smlouvy Rady Evropy ovšem vliv nemá. Jediné oficiální verze jsou anglická a francouzská, vše ostatní
má jen informativní charakter. Za pozornost stojí: v článku 3 a 4 zůstaly pojmy gender a genderová
identita, ačkoliv se v celém textu nevyskytují.
S čím to souvisí: Z usnesení Evropského parlamentu, týkajícího se přistoupení EU k Istanbulské úmluvě,
jasně vyplývá požadavek ochrany různých pohlaví, různých sexuálních orientací a různých genderových
identit. Například LGBTI žena: Kdo je to? Jak ji poznáte? Můžete spáchat zločin. Usnesení požaduje, aby
projevy sexismu, transfobie a intersexfobie byly trestány stejně jako projevy rasismu.
Všechny zmíněné materiály, včetně nové vynikající studie o genderu od doc. Petra Dvořáka najdete
na webu: www. istanbulskaumluva.cz
Nina Nováková, nina.novakova@ceinspiration.eu, tel.: 737 209 760

