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ADOPCE DÄšTÃ• HOMOSEXUÃ•LY
ÄŒtvrtek, 25 prosinec 2008

HodnÄ› se o tom dnes mluví - homosexuálové, lesbiÄ•ky, registrované partnerství, adopce dÄ›tí homosexuálními Ä•i lesbickými
páry. Je to sloÅ¾itá vÄ›c, i kdyÅ¾ by mohla být zdánlivÄ› velmi jednoduchá. V ÄŒesku stejnÄ›, jako tomu uÅ¾ je v zatím nejmé
deseti zemích severní Ameriky a Evropské unie, kde je souÅ¾ití párÅ¯ v registrovaném partnerství s adoptivními dÄ›tmi bÄ›Å¾n
a bez veÅ™ejného pobouÅ™ení.
Hlavní argument "proti" Å™íká, Å¾e se tím destabilizuje Ä•i niÄ•í tradiÄ•ní rodina. Argument hodný alespoÅˆ zamy&scaron
Ov&scaron;em nelikviduje se tradiÄ•ní rodina naopak rozvody a ostudnými soudními tahanicemi kolem nich, na nichÅ¾
vydÄ›lávají pouze advokáti? RodiÄ•e se rozvedou, hádají se o dÄ›ti, které musí sly&scaron;et z obou stran jen &scaron;pínu
pomluv a nenávisti, Ä•trnáct dnÅ¯ u jednoho z rodiÄ•Å¯, dal&scaron;ích Ä•trnáct dnÅ¯ u druhého. Å½eny Ä•i muÅ¾i musejí trpÄ›t
kdyÅ¾ jejich partneÅ™i neplatí alimenty a uná&scaron;ejí si navzájem dÄ›ti do ciziny. Je toto v&scaron;e pro dÄ›ti psychicky
lep&scaron;í, neÅ¾ kdyby Å¾ily ve spoÅ™ádaném registrovaném partnerství? Å½e by se stydÄ›ly pÅ™ed spoluÅ¾áky a byly v
jistém ohroÅ¾ení, Å¾e se z nich stanou také gayové Ä•i lesbiÄ•ky? A to se dÄ›ti z heterosexuálních rodin nestydí, kdyÅ¾
sly&scaron;í, jak si jejich otec a matka vyÄ•ítají na veÅ™ejnosti své milostné aféry, jak se opíjejí, doná&scaron;ejí na sebe a
vzájemnÄ› se dopou&scaron;tÄ›jí domácího násilí?
V ÄŒesku je roÄ•nÄ› uzavÅ™eno na 50 tisíc manÅ¾elství - pÄ›t sÅˆatkÅ
lidí, na stejný poÄ•et obÄ•anÅ¯ pÅ™ipadají tÅ™i rozvody. O ten poÅ¾ádalo loni na 31 300 párÅ¯... KaÅ¾doroÄ•nÄ› se u nás set
rozchodem nebo rozvodem svých rodiÄ•Å¯ 30 aÅ¾ 40 tisíc nezletilých dÄ›tí. A to není je&scaron;tÄ› Å™eÄ• o rodinách alkoholik
kriminálníkÅ¯ Ä•i drogovÄ› závislých... RozvádÄ›jí se i páry gayÅ¯ a lesbiÄ•ek. Do registrovaného partnerství uÅ¾ jich u nás
vstoupilo na pÄ›t set párÅ¯, tÅ™i z nich se "rozvedly"...
A mezitím dÄ›tské domovy doslova praskají ve &scaron;vech. ÄŒesk
na &scaron;piÄ•ce zemí, které mají v tÄ›chto ústavech nejvíc dÄ›tí, aniÅ¾ by mÄ›ly &scaron;anci být adoptovány Ä•i Å¾ít v náhr
rodinÄ›. Kolik mladých chlapcÅ¯ z dÄ›tských domovÅ¯ Ä•i rozvedených manÅ¾elství se ocitne ve finanÄ•ní nouzi na ulici jako
prostituti.. PraÅ¾ské hlavní nádraÅ¾í by mohlo vyprávÄ›t nejednu story o podobných osudech. A jedná se vÄ›t&scaron;inou o
mladíky, kteÅ™í homosexuály nejsou, ale okolnosti a potÅ™eba penÄ›z je pÅ™ivedla aÅ¾ k poniÅ¾ujícímu "&scaron;lapání ch
A to Å¾e by byl ten nejlep&scaron;í zpÅ¯sob existence?
Å½e by byl lep&scaron;í, neÅ¾ kdyby mÄ›lo dítÄ› tátu Honzu a
Karla? Nebo matku Lenku a tátu Marii? MÄ›li byste snad nÄ›co proti tomu, aby dítÄ› adoptovali (hypoteticky) zpÄ›vák Pavel
Vítek a jeho partner, producent Janis Sidovský? Nebo skladatel ÄŒajkovský a pohádkáÅ™ Andersen, nebo hereÄ•ka Jodie
Fosterová se svou lesbickou partnerkou Cydney Bernardovou. Mj. pÄ›taÄ•tyÅ™icetilá Fosterová má uÅ¾ tÅ™i dÄ›ti, které
úspÄ›&scaron;nÄ› vychovává se svojí milenkou. Spousta lesbiÄ•ek se nechá umÄ›le oplodnit, aby mohla mít ve svém
registrovaném partnerství dÄ›ti. Navrhoval by snad nÄ›kdo, tÅ™eba z KDU-ÄŒSL, aby &scaron;la na potrat, a slovy KarasovcÅ¯
tak nezniÄ•ila tradiÄ•ní rodinu? OstatnÄ› - také Raku&scaron;an Fritzl je pÅ™íkladem "tradiÄ•ní rodiny". Svou vlastní dceru i s
&scaron;esti spoleÄ•nými dÄ›tmi zrozenými z krvesmilného vztahu po znásilnÄ›ní jejich matky, nechával v bunkru svého
domu jako ve vÄ›zení pÅ™es Ä•tvrt století. A tento svÅ¯j "pÅ™íbÄ›h" chtÄ›l médiím prodat za více neÅ¾ sto milionÅ¯ korun...
nejradÄ›ji vidÄ›l pouze heterosexuální tradiÄ•ní rodinu, ov&scaron;em Å¾ivot není o tom, co bychom chtÄ›li, ale o tom, co
opravdu je... SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e si jako vala&scaron;ský kÅ™esÅ¥an nemyslím, Å¾e by adopce zmínÄ›ných sexuálnÄ›
"odli&scaron;ných" registrovaných párÅ¯ mÄ›la vyÅ™e&scaron;it problém dÄ›tí v dÄ›tských domovech, ale vÅ¾dycky je lep&sca
alespoÅˆ jedno zachránÄ›né dÄ›cko, neÅ¾ aby trpÄ›ly úplnÄ› v&scaron;echny. MoÅ¾ná, Å¾e jste v tv vidÄ›li, jak se reportéÅ™
nezletilé dívky, která strávila celý Å¾ivot po dÄ›tských domovech v ÄŒesku, jestli by chtÄ›la jít do homosexuální rodiny - Å™ek
ne. NáslednÄ› dostala otázku, zdali by volila mezi dÄ›cákem a "registrovaným parterstvím", sice zaváhala, ale pak Å™ekla,
Å¾e by zvolila asi tu druhou variantu. ProstÄ› by volila men&scaron;í zlo. DÄ›tské domovy u nás mají asi polovinu
v&scaron;ech svých chovancÅ¯ bez &scaron;ance, Å¾e si je nÄ›kdo adoptuje, na druhé stranÄ› páry v registrovaném
partnerství stojí pÅ™ímo fronty se Å¾ádostmi na adopci.
BohuÅ¾el, zatím jsou nevysly&scaron;eny a dÄ›ti dál trÄ•í v nevlídn
prostÅ™edí stresujících dÄ›cákÅ¯ nebo si na ulici vydÄ›lávají na Å¾ivobytí homosexuální prostitucí... Jaká bude jejich budoucí
rodina? UrÄ•itÄ› tradiÄ•ní...? BÅ™etislav Ol&scaron;er
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