ISTANBULSKÁ ÚMLUVA?
Na čem panuje shoda příznivců i odpůrců?
Žádná změna trestního práva v ČR není potřebná.
Vše potřebné pro ochranu žen před násilím náš právní řád již obsahuje.
Co je tedy předmětem diskuze?

ARGUMENTY PRO PŘIJETÍ*
1. Kam chceme patřit? Jaké státy IÚ přijaly?
• IÚ schválily státy Západní Evropy…
• IÚ neschválily nebo schválily s výhradami
Slovensko, Rusko, Bulharsko, Chorvatsko…
2. Zlepší prevenci domácího násilí
• vzdělávání soudců, policistů etc…
• „výchovné“ programy pro viníky
3. Praktické pozitivní dopady
• nařízení vlády versus mezinárodní smlouva
• povinnost řešit téma jako prioritu pro vládu
• nemožnost zrušení bezplatné telefonní linky
• mezinárodní monitoring a srovnání, výměna
zkušeností
• navýšení počtu lůžek v azylových domech

*zdroj: seminář k IÚ 16. 10. 2018 ve Sněmovně

TO MYSLÍTE VÁŽNĚ?
Ad 1. Kam chceme patřit? Jaké státy IÚ přijaly?
Taková kritéria odmítáme. Jsme samostatná, suverénní
země a následovat takovéto výzvy jen proto, abychom
někam „patřili“, je nepřijatelné. Jediným správným
kritériem je analýza důsledků, tedy jaké výhody a
nevýhody nám smlouva přinese.
Ad. 2 a 3. Zlepší prevenci domácího násilí / Praktické
pozitivní dopady
K ničemu z toho mezinárodní smlouvu nepotřebujeme.
Úředníci a politici mají konat svou práci v zájmu občanů
a tedy zvládat vzniklé situace tak, aby systém fungoval
účinně a efektivně. Pokud něco nefunguje jak má, je to
věc manažerského nezvládnutí situace. Možná by stačilo
vyměnit některé úředníky?

ARGUMENTY PROTI PŘIJETÍ
A. APLIKACE IÚ MŮŽE MÍT Z PSYCHOLOGICKÉHO
POHLEDU NEGATIVNÍ DOPADY. PROČ?
 Bez zvyků a stereotypů se společnost neobejde
 Kdo bude rozhodovat o tom, co je špatný
předsudek, zvyk, tradice či stereotyp? Jak
zajistíme jeho nestrannost? Jak zajistíme
nezneužitelnost?
 Stereotypy založené na tradičních hodnotách
jsou nejlepší prevencí násilí:
• násilí je důsledek neovladatelných emocí, má
zpravidla řadu příčin, které se postupně kumulují;
• stereotyp není příčinou násilí, je to automatizovaný způsob očekávání a chování; teprve nenaplněné očekávání (potřeb , hodnot) může vést k
násilnému chování;
• jedině výchova ke zvládání nenaplněných potřeb,
očekávání apod. je účinnou prevencí

B. IÚ JE IDEOLOGICKÝ DOKUMENT. PROČ?
 Zavádí „třídní boj“ mezi mužem a ženou
 Vynucuje „gender“ změny v učebních osnovách
 Bude nástrojem na vynucení ideologie genderu
• nebere v úvahu, že násilí je podmíněné nejen
genderově, ale v naší kultuře především
psychologicky a sociologicky
• bude vynucovat a nebo naopak sankcionovat
chování (v západní Evropě, Kanadě… už se to děje),
které není v souladu s ideologií genderu
• nepodporuje rovnost pohlaví, nýbrž rozvolňuje
rozdíl, který je objektivní, čímž zbavuje princip
rovnosti jakéhokoli významu
• požaduje převýchovu společnosti a vymýcení tradic
• vynucuje změny ve vzdělávacím procesu na všech
úrovních škol: rodiče nebudou moci vychovávat své
děti v souladu se svým přesvědčením
• ustanovení IÚ se vlamují do náboženské svobody

Kdo má také vážné výhrady k Istanbulské úmluvě?
Česká advokátní komora, Unie rodinných advokátů, Česká biskupská konference, Středoevropská iniciativa,
Národní centrum pro rodinu... V zahraničí zamítl IÚ Bulharský ústavní soud pro rozpor s Ústavou, proti IÚ se
vyjádřilo i 333 neziskových organizací zabývajících se touto tématikou.

www.hnuticesta.cz

Pokračováni na další straně…

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA?
ARGUMENTY PROTI PŘIJETÍ
C. IÚ JE NEBEZPEČNÁ I Z POHLEDU PRÁVA. PROČ?
 Ustanovení jsou gumová, tedy zneužitelná
• někteří účastníci konkrétních kauz (například
neziskové organizace) budou finančně i ideologicky
motivováni způsobem, který narušuje objektivitu a
budou kauzy eskalovat
• gender ideologií vytvořená atmosféra ve společnosti
může negativně ovlivňovat i rozhodnutí státních
orgánů (viz vylučování ze škol, vyhazovy z práce,
finanční postihy atd.)
• trestným činem se může stát i verbální sexuální
obtěžování(!)

 Prolamuje základní principy právního řádu
• zavádí faktickou nerovnost mezi mužem a ženou,
předpojatost a pozitivní diskriminaci
• zakládá nepřiměřeně privilegované postavení oběti
domácího násilí
• usnadňuje pozici ženám, které by chtěly vznášet
křivá obvinění
• prolamuje povinnost mlčenlivosti lékařů, psychologů
a advokátů
• zavádí nepromlčitelnost trestních činů, zatímco u
daleko závažnějších trestných činů promlčitelnost
vždy existuje
• V některých situacích přenáší důkazní břemeno na
obviněného
• umožňuje stíhat osoby nezletilé a mladistvé i po
dosažení zletilosti
• omezí některé typy důkazů, které by mohly
znevýhodnit poškozenou

 Má přednost před vnitrostátním právem
• dále znejistí už tak leckdy problematický výklad
občanského zákoníku a trestního zákoníku; a to
nejen pro laiky, ale i soudce, státní zástupce,
policisty
• zatímní zkušenosti zakládají obavy, že závazky
mezinárodního charakteru mohou mít
nepředvídatelné dopady do národního práva

D. PŘIJETÍ IÚ JE PROBLEMATICKÉ I V
MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. PROČ?
 IÚ je v rozporu s některými mezinárodními
úmluvami a smlouvami, např.:
• s článkem 26(3) Všeobecné deklarace o lidských
právech, podle které mají rodiče přednostní právo
volit druh vzdělání svých dětí
• s článkem 5 a 18 Úmluvy OSN o právech dítěte
• s článkem 2 Protokolu 1 Evropské úmluvy o lidských
právech

E. PŘIJETÍ IÚ OMEZÍ NAŠÍ SUVERENITU A VLIV
STÁTNÍCH ORGÁNŮ. PROČ?
 Mezinárodní řídící a kontrolní orgán GREVIO
bude prosazovat gender ideologii, která není
naší přirozeností a je nám vnucována zvenčí
• může vytvářet tlak a vynucovat na orgánech státu
úkony, které nejsou v souladu se zájmy občanů ČR
• Členové GREVIO mají doživotní imunitu
• GREVIO už dnes tlačí na jednotlivé státy, aby
vytvořily kapitoly ve státním rozpočtu na tuto
agendu, a to včetně nákladných osvětových
kampaní
• GREVIO bude postupovat synergicky s obdobně
motivovanými a ideologicky podjatými neziskovými
organizacemi
• Bude vytvářet tlak na přijetí dalších a dalších
legislativních opatření (mezinárodních či
národních) etablujících gender ideologii a obecněji
ideologii multikulturalismu

F. PŘIJETÍ IÚ BUDE DRAHÉ. PROČ?
 Budou muset být zřízeny nové orgány a
programy zajišťující koordinaci, implementaci,
monitoring a vyhodnocování
 Bude povinnost vést osvětové kampaně
 Zainteresované neziskovky budou uměle
vytvářet podmínky opravňující jejich existenci
bez ohledu na oprávněné zájmy občanů

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA PRO OBČANY ČR NEPŘINÁŠÍ PRAKTICKY
ŽÁDNÉ VÝHODY! NAOPAK PŘINÁŠÍ OBROVSKÁ RIZIKA.

ISTANBULSKOU ÚMLUVU JE POTŘEBA ZAMÍTNOUT!
www.hnuticesta.cz

