Sloboda a kvalita volieb v službách reprodukčného zdravia v EU
a vo svete
Prezentácia Ing. Jany Tutkovej, MA, riaditeľky CBR Europe, na verejnom vypočutí expertov
Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví 29.1.2008 v Bruseli
Úloha štátu v reprodukčnom zdraví
Rada by som začala na tému úloha štátu v sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorá narastá
aj napriek takým žiadostiam, aby štát žiadnym spôsobom nezasahoval do intímnych záležitostí.
Vrastala som v komunistickej krajine a zažila som štát ako opatrovateľku pre svojich občanov.
Súčasný trend je žiaľ podobný. Deti nepotrebujú rodičov, lebo štát im zabezpečí
poradenstvo. Páry nechcú deti, lebo štát sa o ne v starobe postará. Ženy môžu
vychovávať svoje deti bez manželov vďaka finančnej podpore štátu. S týmto prístupom
štát podnecuje konkrétne voľby správania sa, ktoré nie sú dobré pre rodinu v ničom.
Posledných 30 rokov prinieslo rozklad rodiny, aký sme nikdy nevideli. Miera kriminality povyrástla
niekoľko stonásobne. Viac ľudí je nezávislejších, ale závislejších na štáte, viac
individualistickejších, egoistickejších. Viac sŕdc je zlomených, viac životov zničených.
Civilizácia využívania verzus civilizácia lásky
Súčasná európska kultúra má tendenciu k "využívaniu" na rôznych úrovniach: vykorisťovanie
chudobných krajín a robotníkov doma, legalizácia prostitúcie a pornografie, tolerancia
obchodu s ľuďmi, používanie embryí vo výskume, atď. Dokonca aj na veľmi intímnej
úrovni sa ľudia navzájom "VYUŽÍVAJÚ". Využívanie je opakom lásky. Dnes je trendom "chodenie",
spolunažívanie, dokonca i manželstvo len pre istý úžitok, potešenie, či popularitu. Veľmi rozšírená
kohabitácia = spolunažívanie koreluje s nárastom rozvodov. Štúdie, ktoré zhrnul britský think-tank
Civitas ukazujú, že ženatí muži zarábajú 10-40 krát viac ako tí, ktorí kohabitujú alebo sú slobodní,
a úspešnejšími sú, keď sa stanú otcom. Kohabitujúci ľudia trpia viac zdravotnými problémami,
depresiami a domácim násilím. Len menej ako 4% kohabitácií trvá 10 rokov a viac. Čím častejšia a
dlhšia kohabitácia, tým je pravdepodobnejšie, že muži či ženy sa budú navzájom podvádzať a
rozvedú sa. Kohabitácie s deťmi sú náchylnejšie na rozpad ako tie bezdetné. 15% jednorodičovských
rodín je vytvorených práve rozpadom kohabitujúcich zväzkov.
Potreba lásky, nie len sexu
Presexualizované prostredie vytvára v mysli páru ilúzie o vzťahu, ktorý sa bez trvalého záväzku
rúca. Láska znamená chcieť to najlepšie pre druhého aj za cenu vlastnej obety. Sex je definitívne
veľkým dobrom, ale nie nevyhnutne kedykoľvek. Môže to byť násilný čin, ak zahŕňa dieťa, zviera,
pornografiu alebo nesúhlas. Takže sex nie je vždy dobrý, ale len za istých okolností, keď je chápaný
ako VZÁJOMNÉ DAROVANIE SA. Dar sa dáva navždy a nevracia sa. Dar patrí tomu, kto ho dostal a nie
ostatným, preto exkluzivita je ďalším podstatným aspektom sexu. Vyžaduje plné prijatie, a nie:
"Chcem ťa, ale bez tvojej plodnosti".
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Neomarxistické klamstvá
Vojna proti ženskej plodnosti je vojnou proti žene. S antikoncepciou je ženské telo
odmietané: jej plodnosť je zlá, nevyvinula sa dosť dobre. Ašpirácia obrátiť ženu v muža
"oslobodením od dôsledkov sexu" viedla k zotročeniu ženy ako sexuálneho objektu.
Neomarxistická ideológia pochoduje pod maskou feminizmu, keď propaguje revoltu ženy
voči mužovi v manželstve. Boľševická revolta skončila katastrofou, ku ktorej speje aj táto.
Androgénny ideál, bisexuálna osoba, slobodná osoba mať sex s kýmkoľvek, popiera ženskú a
mužskú sexualitu, teda robí z človeka asexuála. Potrat (ktorý bol prvýkrát legalizovaný N. V.
Leninom) je úplne nereprodukčný a poškodzuje mentálne a fyzické zdravie ženy.
Antikoncepcia spôsobuje dočasnú neplodnosť a trvalú sterilizácia. Nie tehotenstvo je choroba,
ale neplodnosť! To, čo sa propaguje európskym občanom, nie je zdravie a práva, ale
asexuálne a nereprodukčné choroby, bezprávie !!! Mandátom EU je podporovať verejné zdravie
a NIE potrat, antikoncepciu, sterilizáciu, terapiu hormonálnej výmeny alebo hormonálnu
hyperstimuláciu.
Hormonálny ošiaľ
Kým hormóny pre mužov sú takmer v celej Európe zakázané, ženám sa odporúča predávkovanie
hormónmi. Množstvo štúdií potvrdilo, že hormonálna antikoncepcia podporuje rakovinu prsníka,
kŕčka maternice a pečene. Plánovači rodičovstva to budú vždy popierať (podobne ako tabakový
priemysel popiera rakovinu pľúc). Syntetické hormóny nahradzujú prirodzené hormóny, ktorých
funkciu vo vaječníkoch eliminujú. Bez fungujúcich vaječníkov riziko rakoviny vaječníkov je
samozrejme nulové. Tie sa scvrknú, stena maternice sa stenčí až na 1mm. Reprodukčné orgány sú
chemicky mutilované, kým hysterektómia ich mutiluje mechanicky. Donedávna hysterektómia a
tzv. hormonal replacement therapy bola bežnou procedúrou na Západe, takmer ako vybratie
mandlí, ale pre jej zdravotné riziká bola odmietnutá. Dnes zisťujeme, že to nebola dobrá voľba pre
ženu a dúfam, že skoro tomu budeme čeliť aj ohľadom hormonálnej antikoncepcie. V roku 2005
Svetová zdravotnícka organizácia estrogénovo-progesterónové tabletky na kontrolu pôrodnosti
zaradila do kategórie vysoko karcinogénnych pre prsia. Je toho viac, čo treba preklasifikovať...
Zarábanie na ženskom tele
Dlho sme boli bombardovaní reklamou a všeobecnou akceptáciou cigariet kvôli silnému lobbyingu a
štátnej podpore, dokonca aj kvôli dotáciám EU tabakového priemyslu. Dnes sme ohromení mocným
farmaceutickým priemyslom a jeho propagandou. Odvážim sa dnes navrhnúť, aby sme žiadali
výrobcov hormonálnej antikoncepcie vytlačiť zdravotné riziká na svoje produkty ako sú na
cigaretách. Progestin a estrogén majú rôzne zlé dopady a riziká, ktoré treba adresovať: rakoviny,
trombózy, infarkty, centrálne mozgové príhody, depresie, atď. Informácia, že progestinové a
kombinované tabletky predchádzajú implantácii už počatého dieťaťa, je veľmi dôležitá v
rozhodovaní mnohých európskych žien, ktorým to bolo úmyselne odopierané. Ďalší mechanizmus
spomaľujúci

vajíčko

vo

vajíčkovodoch

viedol

k

ohromnému

nárastu

mimomaternicových

tehotenstiev v Európe. Relevantný je aj fakt, že ženy na tabletkách strácajú chuť na sex. Ťažko
povedať, že pleť je vyliečená po vysadení tabletky obsahujúcej cyproteron. Ťažko hovoriť o
regulácii menštruačného cyklu, ak s tabletkou žiaden neexistuje. Pre zhrnutie, syntetické hormóny
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narúšajú reprodukčný systém a ich propagácia je úplným nerešpektovaním ženského tela spôsobom
ako je dizajnovaný.
Drahé a nebezpečné voľby
Nie je lepšia cesta ako emancipovať ženu, než jej dať informácie. Voľba môže byť
slobodná, iba ak je informovaná. Súčasná reč o voľbe je zúžená len na antikoncepciu,
kým voľba alternatívy antikoncepcie nie je akceptovaná v politikách vlád a EU. Tlak je
cítiť všade. Pozrime sa na dnešnú tínedžerku. Jej menštruácia sa omeškala niekoľko
mesiacov
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informovania o nejakej alternatíve, napr. o agnucastone. Dievča sa riadi módou okolo
seba, ktorá jej nahovára, že láska je vzplanutie a sex jej súčasťou. Logicky, alkoholickí
rodičia chcú alkohol aj pre svoje dieťa. Takže, keď je svet dospelých skorumpovaný
žiadostivosťou, potom vidí v tom to najlepšie aj pre deti. Antikoncepcia umožňuje
sexuálnu promiskuitu, ktorá je dnes bežná medzi dospievajúcimi. Preto užívať tabletky celkom
vyhovuje aj celé dve desaťročia, po ktorých si dievča začne robiť starosti o biologické
hodiny. Medzitým získa "darčeky" v podobe vírusu chlamýdie, syfilisu, HPV, či herpesu na
základe kontaktu kože. Posledné dva spolu s HIV sú nevyliečiteľné a celé roky nemajú
symptómy. Ani kondóm, ani hormonálna antikoncepcia ju neuchráni pred nimi. Štúdie
potvrdili, že HIV sa nachádza aj v slinách, čo môže alebo nemusí viesť k transferu
infekcie. Pri zlyhaní kondómu v miere 17-30% niet pochybností o riziku infekcie tzv.
bezpečného sexu. Bezpečný sex je ďalším klamstvom, ktoré dokonca plánovači
rodičovstva priznávajú, keď povedia: pretože metódy plánovaného rodičovstva zlyhávajú
(bezpečný sex zlyháva) potrat je treba legalizovať. Podľa britského medicínskeho žurnálu
až do 80% nechcených tehotenstiev je spôsobených zlyhaním antikoncepcie. Pochabé
dievča sa pravdepodobne niečím nakazí a rovnako môže otehotnieť. Úbohá žena minie
majetok na antikoncepciu a teraz potrebuje liečiť sexuálne prenosné choroby po zvyšok
života, zaplatiť za potrat a časom i za drahé a deštruktívne umelé oplodnenie. V niektorých
krajinách je všetko toto poskytované štátom, vlastne za naše dane. A tak dane stúpajú, aby štát
zaplatil viac produktov, ktoré sú rizikom pre zdravie a život zdravých žien a potom pre
nápravu škody. Veľká Británia má antikoncepciu zdarma a veľký rozpočet na sexuálnu
výchovu, hoci najhoršiu a stále narastajúcu mieru tínedžerských tehotenstiev, sexuálne prenosných
chorôb a potratov v Európe. Alarmujúca je aj situácia v Dánsku, Švédsku a iných krajinách. Čo tak
rozmýšľať inak?

Voľba myslieť inak
Vyžadujeme takú disciplínu od mladých ľudí, aby rozvíjali svoje talenty, športovali,
dodržiavali stravovacie a hygienické návyky. Je jasné, prečo propagátori ziskových
antikoncepcií tvrdia, že tínedžeri nie sú schopní sebakontroly. Mladí ľudia, keď pochopia
význam lásky, sexu a manželstva, sú schopní uchovať si sex pre manželstvo. Treba im dať
len plné informácie a správne vedenie. Keď ich neučíme kontrolovať ich sexuálne vášne,
prečo sa čudujeme, že nevedia kontrolovať hnev? Nárast domáceho násilia to len
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potvrdzuje. Poviem vám, sú milióny ľudí na celom svete, rôzneho veku, ktoré chápu sex ako
svadobný dar. Dospievajúci, ktorí urobili sľuby panenstva do svadby majú oveľa menšiu
pravdepodobnosť tínedžerských tehotenstiev, pôrodov mimo manželstva a sexuálne
prenosných infekcií. Vláda USA financovala skutočnú voľbu v sexuálnej výchove a
výchova k abstinencii sa stala extrémne populárnou a efektívnou. Štúdie z USA dokazujú, že
sexuálne aktívni tínedžeri sú 9násobne depresívnejší, viac inklinujú k užívaniu alkoholu,
fajčeniu, samovražde a potratu ako tí, ktorí abstinujú. Tí, ktorí kričia „Voľba!“, nechcú vidieť
ani voľbu vzdelávania k sexuálnej čistote, ani dovoliť vzdelávanie o prirodzenom
plánovaní rodičovstva. Budú prezentovať a platiť štúdie, aby spochybnili oboje.
Voľba čistého a prirodzeného...
Bola som zhrozená, keď pred niekoľkými rokmi Európska komisia odkomunikovala
renomovanej belgickej rozvojovej organizácii úplné zamietnutie projektov, vyučujúcich vedecké
metódy plánovania rodičovstva, ktoré dnes aj Čínska vláda akceptovala. V Číne bolo
nedávno vytrénovaných 50 000 inštruktorov Billingsovej metódy. EU, ktorá je celá o tolerancii,
otvorenosti a kultúrnej diverzite, zotrváva však s klapkami na očiach a zatvorenou mysľou!
Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva sú vysoko efektívne, zdravé, rešpektujúce a
chrániace manželstvo. Podporujú romantiku, lásku a dokonca veľkodušnosť s prijatím
detí, ktoré Európa v demografickej kríze tak zúfalo potrebuje. To umožňuje úžasné
plánovanie oboma manželmi, založené na vedomosti a rešpekte toho, ako naše telá
fungujú. Len do 1% párov používajúcich prirodzené metódy sa rozvádza v porovnaní so 70%
tých na antikoncepcii. Som zástancom sexu otvoreného pre dar dieťaťa, čo znamená, že
sa mu aktívne nerobia prekážky. Neznamená to, že každý sexuálny akt bude viesť k
splodeniu, určite nie, ak je pár neplodný, alebo žena má neplodný deň. Zásahy do
plodnosti popierajú význam sexu ako úplného daru. Neplodný deň nie je však aktívnym
zásahom, ale sa pasívne vyskytuje v ženskom tele, čo je treba rešpektovať.
Sexuálna bulímia
Často prirovnávam antikoncepčný sex k bulímii. Človek trpiaci bulímiou maximalizuje
potešenie z jedla a potom predíde tejto telesnej funkcii tým, že vyvráti obsah žalúdka. Podobná
vec sa deje, keď ide o maximalizáciu potešenia zo sexu tým, že sa bráni jeho
reprodukčnej funkcii. Samozrejme, sex spôsobuje potešenie, čo je vedľajším účinkom
podobne ako jedenie. Bez týchto inštinktov by sme zomreli od hladu a vyhynuli. Bulímia
je však psychologickou poruchou, ku ktorej zjavne vedie antikoncepčný sex v manželstve.
Poviete však, že zložité manželstvá, riziko násilia, infekcie atď. vyžadujú antikoncepčnú
"ochranu" pre ženu. Moja odpoveď je, že toto je najhoršie pre ženu - nechať ju stať sa
obeťou infekcie alebo znásilnenia - áno, väčšina znásilnení sa odohráva v manželstvách namiesto toho, aby sa pomohlo jej manželstvu? Prirodzené metódy zachraňujú
manželstvá a sú dostupné pre všetkých, dokonca chudobných. Nič nestoja, len
inštrukciu.
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Sloboda vybrať si dobré
Nový trend sú prírodné materiály, prirodzené veci, bio alebo organické jedlo, čisté
prostredie a produkty... Pozývam vás rozšíriť toto aj do oblasti sexu a reprodukcie. Naše
telá nie sú dizajnované pre syntetické hormóny, ani kondómy. Môžeme si ich vybrať, aj
keď nie sú dobré, ale je to v záujme spoločnosti, štátu, EU propagovať zlé voľby? Dovoľte
mi to prirovnať k jazde vo Ferrari po lese, pričom auto je určené na jazdu po diaľnici. Niet
divu, že sa poškodí. Naše voľby sú limitované spôsobom, akým sú autá a naše telá
dizajnované. Sloboda nie je robiť čokoľvek, čo chcem, ale vybrať si, čo je dobré pre mňa.
Mám slobodu jesť drevo, ale moje telo nie je preto určené. Voľba drogy, prostitúcie,
pornografie nezvyšuje moju slobodu, ale naopak, zotročuje ma.
Potrat = násilný čin
Po desaťročia pod vplyvom IPPF propagandy európske inštitúcie založené na budovanie
mieru, jednoty a prosperity, boli podnecované vyvážať tieto „zbrane hromadného ničenia“
ženám a ich rodinám po celom svete. Farmaceutický priemysel zarába viac ako
zbrojársky priemysel. Európski lídri sa musia prebudiť do reality a odmietnuť deštrukciu a
násilie. Potrat je násilný čin, ktorý zabíja dieťa a toto násilie sa deje v tele ženy. EU inštitúcie
musia

odmietnuť

násilie,

diskrimináciu

na

základe

veku,

veľkosti

a genetickej

predispozície a uznať práva nenarodených. Spravodlivé riešenie konfliktu práv je
v dočasnom limitovaní súkromného práva, keďže tehotenstvo stojí ženu len 9 mesiacov
pohodlia. Potrat stojí dieťa oveľa viac – život. Ženy zomierajú aj na legálne potraty.
Fínska štúdia známa ako STAKES ukazuje, že ženy po potrate majú 100% väčšiu
pravdepodobnosť zomrieť v rámci jedného roka ako ženy po pôrode, 4-krát väčšiu
pravdepodobnosť spáchať samovraždu alebo byť zabitá.
Deštrukcia za peniaze európskych daňovníkov
Pripájam sa k výzvam na Európsky parlament nepodporovať organizácie šíriace násilie.
IPPF je najväčším poskytovateľom potratov po celom svete (s najväčšou sieťou v USA)
a preto lobuje za legalizáciu svojho krvavého biznisu všade. IPPF sa postupne stáva
reklamnou agentúrou farmaceutického priemyslu, aby dosiahla svoje ciele. Ale prečo majú
členské

štáty

EÚ
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k alkoholizmu, alebo sladkosti, ktoré vedú k obezite? Tie sú dostatočným pokušením
a ich dôsledky drahé na liečbu. Namiesto toho niektoré vlády povzbudzujú občanov jesť
ovocie a zeleninu päťkrát denne. Úlohou európskych inštitúcií je odporúčať občanom
zdravé voľby, nie tie, ktoré vedú k chorobám zdravých žien a mužov. V žiadnom prípade
nie sú liekmi, ktoré my alebo menej rozvinutý svet potrebuje. Nie všetky ženy používajú
antikoncepciu,

ale

rovnako

všetky

ženy

potrebujú

hygienické

vložky,

ktoré

si

najchudobnejšie dámy len ťažko môžu dovoliť. Aby sme zlepšili pracovné príležitosti,
zdravie a hygienu, prečo neponúknuť takúto rozvojovú pomoc? Pracovala som v Afrike
a poviem vám, čo predchádza smrti chudobných tehotných žien. Nie je to prístup
k potratom, ale lepšia hygiena, výživa a zdravotnícka starostlivosť. Dokonca Írsko, kde
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potraty sú úplne zakázané, má jednu z najnižších mier materskej mortality vo svete. Zlá výživa
paralyzuje rozvoj a inteligenciu dieťaťa. Matky je treba učiť o zdravej výžive, hygiene
a vzťahoch. Často však základná medicínska pomoc chýba, kým antikoncepcie je všade
naokolo. Ženy si želajú viac detí než majú, tak v Afrike, čo potvrdzuje výskum Svetovej
banky, ako i v Európe, ako publikovala Európska komisia. Ale primárny cieľ OSN, IPPF,
Marie Stopes International a kolaborujúcich plánovačov je niečo iné. Slovami bývalej
prezidentky UNFPA: základným cieľom je zníženie demografického rastu. Toto je materialistická
ideológia, nové náboženstvo, ktoré podporuje zlé návyky, egoizmus, nešťastie a úchylky.
Smeruje k presvedčeniu spoločnosti, že dieťa je záťažou a konzumerizmus zmyslom života.
Konečne je treba zastaviť vývoz potratovej obhajoby za peniaze európskych daňových
poplatníkov. Celosvetovo ide o 50 mil. potratov ročne. Počet obetí je oveľa vyšší než
tých, ktoré zomreli v 2. svetovej vojne – 40 mil. alebo v porovnaní so 100 mil. zločinov
komunizmu. Dnes máme možnosť zmeniť tragický obraz sveta, kde ženy doteraz trpia
a deti zomierajú pre prekrútenú „emancipáciu žien“.
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