Rýchle odpovede na nepríjemné otázky
1. Vy ste tí proti potratom? Chcete ženám zakázať, aby šli na potrat?
Sme „za“ ochranu života v každej jeho fáze – či je človek starý, mladý, veľký alebo
malý. Každého z nás treba rešpektovať a chrániť v každom momente – teda od počatia po
prirodzenú smrť. Keďže pri potrate dochádza k usmrteniu človeka, ponúkame lepšie
alternatívy – projekt Zachráňme životy, ktorý pomáha finančne alebo Poradňa Alexis pre ženy
zaskočené tehotenstvom a tie, ktoré sa trápia, pretože boli na potrate. Mama je po dieťati
druhou obeťou potratu a my nechceme, aby ženy-matky trpeli.
2. Chcete, aby ženy, ktoré boli na potrate, išli do väzenia?
Matka je druhou obeťou potratu, treba jej pomôcť, nie ju dať do väzenia. Naším
cieľom je chrániť ľudský život a pomáhať tomu, aby sa nenarodené deti mohli narodiť. Preto
chceme mamám a otcom pomôcť v rozhodnutí prijať deti a nie ich odsúdiť alebo strašiť
trestom.
3. Chcete ženy posielať do väzenia za umelé oplodnenie?
Pri umelom oplodnení dochádza k zmrazovaniu detí a selekcii, ktoré deti sú hodné
života a ktoré nie. Ostatné sú odsúdené na zabitie. Toto je neľudské a treba o tom hovoriť.
Neplodným párom treba pomáhať skutočnou liečbou neplodnosti, ako je napríklad
Naprotechnology.
4. Vy ste navrhovali, aby sa do Ústavy dostal absolútny zákaz potratov, antikoncepcie,
umelého oplodnenia a aby ženy boli za to posielané do väzenia?
Nie, toto bola iniciatíva troch poslancov parlamentu, s ktorou Fórum života nemalo
nič spoločné. Ženám a deťom treba pomáhať.
5. Ja by som na potrat nešla, ale nebudem iným ženám brániť v ich slobodnom
rozhodnutí
Ženy na potrat nechodia s radosťou, často sú v strese, pod tlakom otca dieťaťa, či
rodiny a treba im podať pomocnú ruku. Chceme, aby matky boli informované, čo potrat
obnáša – zdravotné a psychické riziká. Ženy po potrate si desaťročia pamätajú presný deň,
kedy sa rozhodli pre tento krok.
Naviac, dieťa je novým človekom. Ak ho rodičia naozaj nemôžu prijať, po narodení
majú možnosť dať ho na adopciu, ísť na utajený pôrod alebo ho dať do pestúnskej
starostlivosti.
6. Prečo ukazujete na bilbordoch krvavé roztrhané embryá?
My takéto obrázky verejne neukazujeme, nerealizovali sme túto kampaň. Fórum
života ide pozitívnou cestou – pomáha cez projekty Zachráňme životy či Poradňu Alexis a
snažíme sa ukazovať krásu ľudského života v jeho plnosti (od počatia po prirodzenú smrť)
a motivovať tehotné mamy, aby dali svojmu dieťaťu šancu.
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7. Prečo všade ukazujete obrázky nenarodených detí?
Obrázky nenarodených detí ukazujú, že už 7-týždňové bábätko má oči, prsty, srdce mu
bije 170x za minútu. Stretávame sa s tým, že ľudia netušia, ako vyzerá nenarodené dieťa a do
akej miery je vyvinuté ešte pred narodením. Preto pri niektorých príležitostiach ukazujeme
túto biologickú realitu, ktorá poukazuje na vzácnosť a krehkosť nenarodeného života.
8. Ste náboženskí fanatici! Tento pomýlený názor máte určite z Biblie, že?
Ochrana života je univerzálna vec bez ohľadu na náboženské presvedčenie. O hodnote
ľudského života od počatia vypovedá samotná veda – pri oplodnení vzniká nová bytosť
s unikátnou DNA. To nemá nič spoločné s náboženstvom, je to vec zdravého rozumu.
Každý z nás môže byť zástancom života. Existujú tiež pro-liferi, ktorí sú neveriaci.
9. Všetky civilizované krajiny umožňujú vykonávanie potratov, prečo s tým máte
problém?
Až do dvadsiateho storočia neboli potraty v Európe legálne. Ich povolenie je z hľadiska
histórie iba krátkou epizódou a mnohým krajinám boli takéto zákony nanútené inou
mocnosťou (Sovietsky zväz). Ako bolo kedysi otroctvo považované za normálne, tak je to dnes
s potratmi. Aj ony raz budú uznané ako nehumánne a budú odmietnuté.
Známkou civilizovanosti nie sú potraty, ale to, že chránime aj tých najbezbrannejších.
Keď totiž odoberieme slabším jedincom právo na život, zavládne tyrania a nikto si nemôže
byť istý svojím právom žiť. Ako povedala Matka Tereza: Ak je dnes dovolené zabiť dieťa v
lone matky, kto zajtra zabráni zabiť teba?
10. Na Zemi začína byť problém s preľudnením, preto by sme aj tak mali znižovať
populácia sveta.
Je dokázané, že planéta Zem je schopná uživiť omnoho viac ľudí, ako na nej
momentálne žije. Z globálneho pohľadu nie je teda potrebné ani žiaduce znižovať populáciu.
Otázku preľudnenia a chudoby niektorých krajín treba riešiť inými spôsobmi. Nemôžeme
odstraňovať chudobu tým, že odstránime chudobných. Niekto múdry povedal, že chudoba tu
nie je preto, že nevieme nasýtiť chudobných, ale bohatých.
13. Ste Kotlebovci, fašisti.
Fórum života odmieta akékoľvek ideológie, ktoré potláčajú práva iných ľudí bez ohľadu na
rasu, farbu pleti, náboženstvo, či inú vlastnosť. Odmietame akýkoľvek extrémizmus.
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Argumenty za život
Je embryo ľudskou bytosťou hodnou ochrany?
11. Od 1. bunky je ľudský zárodok vlastníkom originálneho genetického kódu, ktorý riadi jeho vývin
a už od začiatku sú v ňom „zapísané“ všetky informácie o jeho vlastnostiach.
12. Neexistuje v procese vývinu žiadny okamih, okrem počatia, ktorý by sme mohli označiť ako
začiatok ľudského života, preto zákonite musíme povedať, že tento život je hodný ochrany od
počatia.
13. Ľudský zárodok je človek s potenciou rásť a dospievať. Bude z neho vždy človek.
14. Vo vývoji a narodení sa mu bráni práve preto, že je ľudskou bytosťou, ktorá je najskôr plodom,
potom kojencom, dospievajúcim a dospelým človekom.
15. To, či je niekto človek je dané príslušnosťou k ľudskému rodu a nie stupňom rozvoja a dokonalosti
v rámci druhu, z „neľudského“ sa nemôže vývinom stať „ľudské“. Všetci sme ľudia bez rozdielu či
sme muži alebo ženy, čierni alebo bieli, narodení alebo nenarodení.
Je potrat zákonné právo?
16. Zákon je dielom človeka, môže byť dobrý, lepší, horší, zlý; nemení však podstatu skutku. Z histórie
poznáme mnoho zlých zákonov, ktoré diskriminovali ľudí na základe farby pleti, pohlavia či
spoločenskej skupiny. Jedným z takýchto diskriminačných zákonov je aj zákon o umelom prerušení
tehotenstva, ktorý diskriminuje nenarodených ľudí.
17. Všeobecné ľudské práva založené na neodňateľnej ľudskej dôstojnosti (ktorú má každý človek nie
preto, že je dobrý alebo zlý, zdravý alebo chorý, mladý alebo starý, ale vďaka príslušnosti
k ľudskému rodu) sú viac ako zákonné normy stanovené človekom.
18. Riešiť zlú vec (potraty) jej legalizáciou je krok späť a prisúdenie statusu dobra zlej veci (podobné
by bolo riešiť krádeže alebo vraždy uzákonením ich netrestnosti - budú potom bezpečnejšie a už
nebudú zločinom?)
19. Právo na život je nadradené „právu na potrat“, lebo v prvom prípade nie je ohrozené žiadne
základné právo matky a v druhom prípade je ohrozené základné právo dieťaťa na život.
20. Zákony majú slúžiť na to, aby ľudí chránili a nie na to, aby umožňovali ľudí zabíjať.
Ako je to v prípade otehotnenia pri znásilnení?
21. Pre ženu nesmierne ťažká situácia a krivda; pre dieťa situácia, v ktorej sa ocitlo bez vlastného
pričinenia, napraví sa veľká nespravodlivosť inou veľkou nespravodlivosťou?
22. Interrupcia zabíja nevinné dieťa, vinníka netrestá.
23. Dôležité je rozlišovať medzi znásilnením a tehotenstvom. Príčinou utrpenia ženy nie je
tehotenstvo, ale znásilnenie. Rovnako trpia znásilnené ženy, ktoré otehotneli, aj tie, ktoré
neotehotneli.
24. Lepším riešením tejto situácie je donosiť dieťa a potom ho dať na adopciu.
25. Jedná sa tu o veľmi malý počet žien, ktorý štatisticky zahŕňa niekoľko prípadov ročne. Napriek
tomu sa znásilnenie ženy používa ako argument pre povolenie, resp. ponechanie úplnej legálnosti
potratov ako jeden z najčastejších argumentov ich zástancov.
Ako zaobchádzať s postihnutým plodom?
26. Postihnuté alebo choré dieťa je tiež človek, tak ako je človekom postihnutý alebo chorý dospelý
človek. Lekárska veda má chorých liečiť alebo im pomôcť zmierniť ich údel, ak je choroba
neliečiteľná, nie ich zabíjať.
27. Mať postihnuté dieťa a starať sa oň je veľmi ťažký údel a takí rodičia si zaslúžia pomoc
spoločnosti, nie odsúdenie dieťaťa.
28. Ak by sme prijali postoj, že postihnuté nenarodené dieťa nie je hodné, lebo by nemohlo žiť
kvalitným životom, od tohto postoja je už len kúsok k tomu, aby sa za nehodných života vyhlásili
aj postihnuté narodené deti a dospelí... A tak, ako sme prijali zákony o potratoch, o niekoľko rokov
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možno prijmeme aj zákony o eutanázii a „neschopným kvalitného života“ budeme ukončovať
životy.
29. Okrem toho sa pomerne často stáva, že pri tehotenskom vyšetrení lekári upozornia rodičov, že sa
im môže narodiť postihnuté dieťa a narodí sa dieťa celkom zdravé.
Čo je to viabilita?
30. Schopnosť plodu prežiť mimo tela matky (asi od 20. týždňa), v poslednom čase často používaný
argument.
31. Moment viability nemožno presne určiť – závisí od konkrétneho jedinca, od technických možností
– jej hranica sa neustále posúva. Japonskí vedci napríklad pracujú na výrobe umelej maternice, v
ktorej bude môcť prežiť dieťa v akomkoľvek vývojovom štádiu.
32. Diskriminácia – odvodzovať právo na život od schopnosti prežiť v určitom prostredí je nesprávne.
Každý potrebuje takú kvalitu životného prostredia, aby mohol prežiť. Ak umiestnime dospelého
človeka do miestnosti s jedovatými plynmi, zomrie. To že niekto je schopný prežiť len v určitom
prostredí, nemá byť dôvod na odmietnutie práva na život. Práve naopak, zraniteľnosť a závislosť
na inom má byť dôvod na intenzívnejšiu právnu ochranu, ako je tomu napríklad u mladistvých a
žien v pracovnom práve.
Chcené vs. nechcené deti?
33. Ľudský život nemôže závisieť od chcenia alebo nechcenia iného človeka.
34. Nedá sa dopredu určiť, či chcené dieťa bude šťastné a nechcené nešťastné. Nechcené dieťa sa
môže v priebehu času zmeniť na chcené (i naopak).
Do akej miery má žena „právo“ na svoje telo?
35. Súčasť ľudského tela je určená spoločným genetickým kódom; genetický kód nenarodeného
dieťaťa sa od matkinho líši, preto dieťa nemôže byť súčasťou matkinho tela, ale je to nové
samostatné „telo“, ktoré využíva prostredie matky na život.
36. Podľa logiky „plod je súčasťou matkinho tela“ by aj dieťa tesne pred narodením bolo rovnakou
súčasťou jej tela ako dieťa do 3 či 6 mesiacov...
37. Rodičia majú často vybraté meno pre dieťa ešte pred jeho narodením. Kto by vymýšľal meno pre
časť svojho tela.
Právo žien rozhodovať o svojom tehotenstve...
 Iste je na tomto tvrdení veľa pravdivého, ale len do okamihu počatia. Potrat je rozhodnutím
o smrti iného človeka.
 Pri potrate zomierajú nielen deti ženského pohlavia, ale rovnako aj mužského.
 Ak by sme prijali logiku, že o interrupciách môžu hovoriť len ženy, potom o rasizme môžu hovoriť
len černosi a o chorobách zvierat len zvieratá.
 Rozhodnutie ženy nie je o tehotenstve, ale o inom človeku. Potrat má následky pre celú
spoločnosť a preto nemôže byť iba záležitosťou žien. Na splodení dieťaťa sa podieľa rovnakou
mierou aj otec – muž a preto aj muži majú právo vyjadrovať sa k otázke interrupcií. Tento problém
musí byť záležitosťou všetkých ľudí.
 Potraty často majú negatívny dopad na fyzické a duševné zdravie matky, zvyšujú riziko rakoviny
prsníka, môžu viesť k neplodnosti. Žena si často nie je vedomá týchto rizík. Je v záujme každého
z nás ženy o týchto rizikách informovať.
Je antikoncepcia najlepším spôsobom prevencie potratov?
Na prvý pohľad to vyzerá ako logický argument: šíritelia tzv. reprodukčných práv hovoria – Každé dieťa
má byť chcené, plánované rodičovstvo znamená mať k dispozícii informácie a prostriedky na
naplánovanie počtu detí a odstupov medzi nimi, kedy dvojica chce a kedy nechce mať deti. V praxi to
ale tak nefunguje. Žiadna antikoncepcia nie je stopercentná a keď sa napriek jej používaniu počne
dieťa, často sa použije riešenie potratu – veď to dieťa nebolo plánované...
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Okrem toho tí, čo vystupujú pod sloganmi „plánovaného rodičovstva“ nehovoria nič
o zodpovednosti vo vzťahu medzi mužom a ženou, o zodpovednosti vo vzťahu k dieťaťu, ktoré sa
v ich vzťahu môže počať. Nehovoria mladým ľuďom o celej šírke sexuality, ale iba o tom, že majú
právo na sexuálny život a ponúkajú im antikoncepciu ako ochranu pred pohlavnými chorobami,
aidsom a „nežiadúcim tehotenstvom“.
Ich programy sexuálnej výchovy tak fungujú ako marketing antikoncepčnému priemyslu (ktorý je
celosvetovo obrovským biznisom). Potrat v tomto posolstve voľného životného štýlu musí byť
k dispozícii ako nevyhnutná poistka pre prípad zlyhania antikoncepcie... Takže nie je pravda, že
najlepším spôsobom prevencie potratov je antikoncepcia. Antikoncepcia a potraty idú ruka
v ruke, navzájom sa potrebujú, majú za sebou rovnakú filozofiu.
Dôkazom toho je aj fakt, že šíritelia antikoncepcie sa všemožne snažia o liberalizáciu potratových
zákonov v krajinách kde nie sú ešte povolené.
Veľmi dôležitým argumentom je aj fakt, že v súčasnej hormonálnej antikoncepcii je prítomná aj
zložka, ktorá zabraňuje uhniezdeniu počatého života v maternici; používanie hormonálnej
antikoncepcie potom môže viesť k umelému potratu v rannom štádiu.
Plodnosť je veľký dar, nemusíme ho využiť (prirodzené metódy), ale je nesprávne plodnosť zničiť
antikoncepciou. Odstránenie plodnosti antikoncepciou je rovnako odsúdeniahodné ako
odstránenie zdravého úsudku a rozumu alkoholom či drogami alebo iné ublíženie telu.
Najlepším spôsobom prevencie potratov je zdravý životný štýl – sexuálna zdržanlivosť pred
manželstvom a mimo manželstva a v manželstve používanie prirodzených metód plánovania
rodičovstva s manželskou vernosťou. Ak sa v manželstve stane, že zlyhajú prirodzené metódy
(ktoré sú rovnako efektívne ako hormonálna antikoncepcia) a neplánovane sa počne dieťa,
riešením je jeho prijatie alebo adopcia, nie jeho zabitie.
Snom viacerých lobistických skupín je „namočiť“ už mladé 15 – 16 ročné dievčatá do
antikoncepcie a držať ich tam celý život. Svedčí o tom aj fakt, že v učebniciach základných škôl sa
deťom vtláča do povedomia umelá antikoncepcia ako ideálny spôsob predchádzania neželaným
tehotenstvám.

Čo demografická otázka?
 Umelé potraty sú jedna z príčin poklesu pôrodnosti. Od ich legalizácie bolo na Slovensku zabitých
potratmi asi 1 450 000 detí. Ak bude tento trend pokračovať, o 100 rokov klesne počet Slovákov
na polovicu (za súčasného populačného úbytku bez imigrácie).
 Z historických skúseností vieme, že zlé sociálne podmienky nie sú relevantným dôvodom, prečo
ľudia nemajú deti. Hovoria o tom príklady vyspelých štátov – Nemecka, Švajčiarska,
škandinávskych krajín...
 Krajinám tretieho sveta, kde sa rodí veľa detí, nepomôžu jednoduché technokratické riešenia,
nečakajú, že im pomôžeme zbaviť sa detí, ale biedy – jednoduché riešenia sú vždy podozrivé.
 Z historických skúseností vieme, že ak klesla pôrodnosť, neklesla chudoba, nenasledoval
hospodársky rast, pretože ten záleží najviac na ľudskom potenciáli.
 Riešenie chudoby zamedzením plodenia sa nerieši podstata problému, práve naopak, podstata
úplne uniká.
 Zdrojom chudoby krajín tretieho sveta nie je rast populácie, ale nedostatok organizácie, politickej
vôle, vzdelania, kultúry, zlý politický systém a korupcia.
 Riešenie chudoby a populačného rastu je predovšetkým v pozdvihovaní vzdelania, čo vedie
k samostatnosti (nie závislosti).
Umelé oplodnenie človeka
 Pri umelom oplodnení sa najprv po umelej stimulácii vaječníkov odoberie žene niekoľko vajíčok,
ktoré sa oplodnia mimo tela ženy. Zvyčajne sa oplodní niekoľko vajíčok (8-10), následne sa takto
vzniknuté embryá kultivujú a z nich sa vyberú „najlepšie“ (3-4), ktoré sa po niekoľkých dňoch
umiestnia v lokálnej anestézii do maternice. Predpokladá sa, že minimálne 2 odumrú. Ak sa
uhniezdia všetky, žene je ponúknutý tzv. selektívny potrat, aby donosila jedno, maximálne 2 deti.
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Ak sa podarí oplodniť viacero vajíčok, ktoré potom zvýšia, tak ich zvyčajne zmrazia. Prebytočné
ľudské zárodky sa zamrazia, pričom väčšina z nich sa po rokoch zničí alebo použije na vedecké
účely.
Dochádza pri ňom k zničeniu nepotrebných embryí a má vážne následky na zdravie ženy –
prijateľnou alternatívou sú tzv. NaProTechnológie.
Túžba po dieťati by nemala stáť za cenu niekoľkých životov.
Oplodnenie sa odohráva technokraticky bez aktu lásky; nepoznáme stále dôsledky takéhoto
procesu oplodnenia na život jedinca.
Pri umelom oplodnení sa manipuluje s ľudskými zárodkami ako s vecou; úplne sa tak potiera
ľudská dôstojnosť a znižuje sa citlivosť na ľudský život.
Hlavným motorom technológie umelého oplodnenia je finančný zisk.

RU 486 – potratové tabletky
 Prvá várka tabletiek odstaví dieťa od plodového koláča, takže dieťa sa vyhladuje a druhá várka
spôsobí kontrakcie. Táto forma potratu kladie celé bremeno viny a ťarchu zodpovednosti na
plecia ženy. Žena ho prežíva pri plnom vedomí. V prípade mechanického potratu sa vina
„rozdeľuje“ aj medzi zdravotnícky personál a pod. Pri potratovej tabletke sa kontrakcie môžu
dostaviť v zamestnaní alebo doma, či dokonca v električke, takže žena môže porodiť na týchto
miestach alebo priamo do záchoda, kde môže vo vyšších štádiách vidieť aj plod. Aký to bude
mať dopad na psychiku ženy? Viac na http://www.hfi.sk/clanky/pravo-na-zivot/150-seminaro-potratovych-tabletkach.
 Len pre info pozrieť: http://www.ru-486.eu/ - protistrana. Otázka – ako to, že registrácia
tabletiek bola v SR povolená, keď predpisovanie potratových tabletiek je na Slovensku
protizákonné?
 Možno spomenúť príklad Abby Johnsonovej – bývalej riaditeľky potratovej kliniky, ktorá
opisuje skúsenosť s chemickým potratom v knihe „Neplánované“.
Klonovanie človeka
 Pri pokusoch s klonovaním človeka (aj pri tzv. terapeutickom klonovaní) dochádza k zničeniu
mnohých ľudských zárodkov.
 Klonovanie človeka súvisí s mnohými problémami, ktorých negatívne dôsledky nedokážeme
odhadnúť ani presnejšie predpokladať, napr. ohrozenie ľudskej individuality a jedinečnosti;
ohrozenie prirodzenej rozdielnosti medzi ľuďmi; ohrozenie sebaidentifikácie človeka; možný vznik
ľudských monštier; možnosť malej skupiny ľudí mocensky ovládnuť ostatných, nebezpečenstvo
novodobého otroctva.
 Vznik nového ľudského zárodku sa odohráva technokraticky bez aktu lásky; nepoznáme stále
dôsledky takéhoto procesu oplodnenia na život jedinca.
 Pri klonovaní človeka by sa manipulovalo s ľudskými zárodkami ako s vecou; úplne sa tak potiera
ľudská dôstojnosť a znižuje sa citlivosť na ľudský život.
 Hlavným motorom technológie klonovania človeka je opäť finančný zisk.
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