
Vysvětlení k Istanbulské úmluvě 

Dne 2. května 2016 podepsala Česká republika tzv. Istanbulskou úmluvu. Nezbytná 
ratifikace českým Parlamentem má proběhnout do poloviny letošního roku. Jde o právní 
dokument vyšší právní síly než je národní legislativa. Proto je mu potřeba věnovat ze strany 
zákonodárců přiměřenou pozornost.  

Pro křesťany je deklarovaný cíl této Úmluvy rovněž velmi závažný: prevence a potírání 
násilí vůči ženám a domácího násilí. Jádro rozporuplné diskuse není proto ve 
zpochybňování důležitosti potírání násilí, ale o hledání odpovědi na otázku, zda znění 
Úmluvy neobsahuje vedle snahy o potírání násilí ještě jiný záměr. Legitimizovat nový 
způsob chápání muže a ženy a jejich úkolu ve společnosti a dokonce nepřijetí tohoto 
způsobu chápání sankcionizovat. Konkrétněji: zda se dosavadní, všeobecně uznávaná, 
nezbytnost spolupráce muže a ženy při plození, rození a výchově dětí nezačíná nahrazovat 
individualistickým, tedy pouze na vlastním rozhodnutí závislým, pojetím rolí a tím i 
životních úkolů. 

V současné době se s tímto problémem potýkají  diskuse na téma: 

- umělého oplodnění žen bez souhlasu či dokonce známosti otce,  

- náhradního mateřství, které má umožnit „narození dítěte“ stejnopohlavnímu páru,  

- potřebnosti toho, aby dítě znalo svého biologického otce i matku a mohlo s nimi 
navázat jedinečný vztah, 

- potřebnosti dostatečné individuální péče o dítě rodiči, optimálně matkou a otcem, 
kdy matka i otec mají svoje nezaměnitelné a nenahraditelné role, 

Nebo když se jedná o: 

- snahy či profesní existenci ohrožující tlak na potlačení jakékoliv diskuse či výzkumů 
v oblasti společenských věd, které by objasňovaly problematiku genderu z jiné, než 
genderovými odborníky a odbornicemi prezentované, strany,  

- velké finanční podpory gendermainstreamingu  a na něj zacílených projektů, kdy 
současně na jinak zacílené projekty žádnou finanční podporu získat nelze (doporučuji 
vyhledat si heslo „mainstreaming“ a „gender mainstreaming“). 

Jaké formulace vzbuzují obavy?  

V textu Úmluvy nedostatečně definovaný pojem genderu, kdy chybí vysvětlení toho, 
kdo je považován za muže či ženu, dále bez dalšího vysvětlení použitý pojem genderového 
stereotypu či genderové identity. Tyto nedostatky dávají, na základě dosavadních 
zkušeností, důvod k obavám ze ztráty společenského konsenzu o vzájemně očekávatelných 
rolích a tím i podmínkách spolupráce mezi mužem a ženou. Jinými slovy je zde obava, že 
Úmluva přispěje jakožto dokument vysoké právní síly k posílení destability osvědčených, 
nikoli ponižujících, mechanismů párového života a tlaku na znemožnění výchovy k nim. 

 


