IZJAVA O PREDLOGU SPREMEMB ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN POSTOPKIH
UMETNE OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO
DZ bo v kratkem po hitrem postopku obravnaval predlog sprememb zakona o zdravljenju neplodnosti in
postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo. Gre za izredno občutljivo problematiko, ki zadeva v
samo srčiko družinskega življenja – porajanje otrok, zato želimo tudi starši, povezani v Družinsko pobudo društvo za družini naklonjeno družbo povedati svoje stališče do tega predloga.
Za lažje razumevanje naših stališč na začetku navajamo eno najlepših misli, ki jih je kadarkoli o otrocih
napisal človek, ki je otroke resnično ljubil in spoštoval:
“Vaši otroci niso vaši otroci.
Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so.
Po vas prihajajo, a ne od vas.
Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.” (Kahil Gibram)
Iz te misli in Konvencije o otrokovih pravicah, ki izrecno opozarja na nesprejemljivost lastniškega
obravnavanja otrok, sledi, da otrok, ki je oseba s polnim človeškim dostojanstvom, nikakor ne more biti zgolj
pravica ženske ali para. Prepričani smo, da je naša svoboda omejena s svobodo drugega, svoboda
odraslih omejena s svobodo in pravico otrok. Menimo, da predlog zakona otroka reducira na pravico
ženske in ga popredmeti na raven sredstva za reševanje stisk ali zadovoljevanje želja določene skupine.
Zavedamo se globoke prizadetosti in stiske marsikatere ženske, ki zaradi različnih vzrokov nima ob sebi
moškega partnerja in je s tem posledično prikrajšana tudi za potomstvo. Vendar pa je po našem mnenju
nesprejemljiv poskus lajšanja stisk te skupine žensk na ramenih tako spočetih otrok – otrok, ki so po svoji
naravi še veliko bolj občutljiva in ranljiva bitja kot odrasli.
Ko govorimo o pravici žensk do otroka ne smemo pozabiti tudi na naravno pravico otroka do matere in
očeta. Strokovnjaki s področje vzgoje pogosto opozarjajo na veliko prikrajšanost otrok iz enostarševskih
družin za običajno moški princip vzgoje, ki je komplementaren ženskemu in soomogoča celostni razvoj
otroka. Dejstvo, da v naši družbi že sicer odrašča nenavadno veliko otrok v enostarševskih družinah, ne
more biti argument za načrtno zakonsko ustvarjanje takšnih družin.
Ne moremo se znebiti vtisa, da je v ozadju tega predloga bolj kot skrb za reševanje stisk samskih žensk
predvsem finančni interes potencialnih ponudnikov in izvajalcev teh storitev, komercializacija tega področja
pa ima lahko dolgoročno neslutene posledice.
Ob izredni občutljivosti in kompleksnosti obravnavanega področja ter številnih utemeljenih nasprotovanjih,
posebej s strani stroke, pa tudi širše javnosti smo močno presenečeni ob predlogu vlade za sprejem
zakona po hitrem postopku, ki je po Poslovniku DZ rezerviran samo za zakone, ki so urgentnega pomena
za državo.
Glede na vse povedano pozivamo poslanke in poslance, da zakon v celoti zavrnejo in tako omogočijo
kakovostno javno in strokovno razpravo o tej problematiki.
Za Družinsko pobudo Peter Grabner
Podpredsednik Družinske pobude
P.S.: Za dodatne informacije me lahko pokličete na eno izmed zgoraj navedenih številk.Če ne bi bil dosegljiv,
lahko pokličete Tomaža Merše na tel. (040) 517 358.
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