Desetileté výročí oslavilo registrované partnerství rekordem

1. 7. 2006 po čtrnáctileté snaze gay a lesbického hnutí v České republice vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství. Za toto období se Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR, později Gay iniciativa v ČR podílela na prosazení sedmi návrhů zákona, které by řešily svazky stejnopohlavních dvojic, tři vládní a čtyři poslanecké. 
Prvním politikem, který veřejně podpořil už v roce 1995 ideu registrovaného partnerství a práv gay a lesbické menšiny, byl předseda ČSSD Miloš Zeman. Krátce poté první návrh zamítla vláda Václava Klause. 
Podařilo se to až za vlády ČSSD pod vedením Jiřího Paroubka za podpory ČSSD, KSČM a Unie svobody-DEU, a to přes hlasitý nesouhlas a veto tehdejšího prezidenta Klause.
V poledne 1. července vstoupili do partnerství jako první v ČR v obřadní síni magistrátu v Ostravě 26letý kuchař Pepa a 42letý železničář Karel. Matrikářka Jana Stančíková si při oficiální řeči neodpustila slova nadšení: "Už je to tady!" Prvními ženami byly opět v moravskoslezské metropoli 30letá prodavačka Štěpánka a 27letá pekařka Vendulka. 3. 7. uzavřeli na hradě Karlštejn registrované partnerství po 20 letech svého vztahu zpěvák Pavel Vítek a manažer Janis Sidovský. 
Během prvního měsíce využilo možnost vstoupit do partnerství 49 gay a lesbických párů a za celé druhé pololetí 2006 to bylo 235.

Za deset let registrované partnerství zaznamenalo celkem 2322 dvojic, z toho 1525 mužských a 797 ženských. 
Nejméně v 333 případech už partnerství zaniklo rozhodnutím soudu (kraj Liberecký a Praha poslední roky tento údaj neeviduje, a tak není úplný, ale podle odhadu toto číslo nepřesahuje 350).

Gay a lesbická menšina se projevila také jako velmi kosmopolitní, neboť u 294 párů byl jedním z partnerů cizinec. Nejčastěji samozřejmě ze Slovenska, ale i z mnoha exotických zemí po celém světě. Mezi nimi nechybí např. homosexualitě nepřející země jako je Rusko, Bělorusko, Polsko, Arménie, Moldavsko, Ukrajina, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turecko, Peru, dokonce země, kde je trestná jako je Alžírsko, Sýrie, Malajsie, Palestina, Trinidad a Tobago, Indie, Uzbekistán. Ale pak i exotické země jako Bolívie, Kolumbie, Brazílie, Argentina, Dominikánská republika, Tchaj-wan, Filipíny, Izrael, Kuba, Japonsko, Čína, Venezuela a mnohé další.

Nečekaný dárek ke svému jubileu ovšem partnerství dostalo právě nyní. První pololetí 2016 lze bezesporu označit za rekordní. Nepřekonalo sice počet registrací z druhé půlky 2006, kdy se projevil zájem párů, které na tuto šanci čekaly roky. Data od roku 2007 už lze považovat za ustálené a právě 2. pololetí tohoto roku drželo dosavadní rekord 143 nových partnerství. Od roku 2012 dochází k pomalému, ale stálému růstu. Letos to bylo 148 (86 mužských a 62 ženských). Došlo i k meziročnímu nárůstu o 36 registrací navíc. Nutno dodat, že u manželství došlo letos meziročně naopak k poklesu. Jednoznačně rok 2016 drží rekord v prvních pololetích, kdy je zájem o matriky ze strany gayů a leseb stabilně menší. Doposud vedl tuto statistiku první půlrok 2014 s počtem 116.


Zákon byl již osmkrát novelizován, poslední zásah do něj ovšem udělal Ústavní soud, který 28. června 2016 zrušil jako protiústavní ustanovení: „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“


Odpůrci se opět ozývají a razantněji

Toto je dnes prakticky jediný argument odpůrců, kteří LGBT+ hnutí vyčítají tzv. salámovou metodu. Pravdou ovšem je, že právě opozice zákona v roce 2006 si jako podmínku dala, že tehdejší aktivisté nebudou prosazovat další požadavky v čele s adopcemi, což požadovali zanést i do znění zákona. Ovšem právníci už tehdy potvrdili, že je lepší na to naopak paradoxně přistoupit. Výše uvedený odstavec paragrafu byl od počátku zcela jasně v rozporu s ústavou, a bylo jasné, že nebude v dohledné době politická vůle na tom cokoliv měnit. Ale pokud vstoupí do právního procesu konkrétní gay a lesbické páry, tak mohou dosáhnout jeho zrušení soudní cestou. 
Gay iniciativa v ČR, která byla tehdy partnerem zákonodárců, své čestně a zcela sliby splnila a po schválení zákona dokonce ukončila svou činnost. V dalších letech vznikla nová sdružení, kterým nyní vévodí PROUD, který nemá s původními organizacemi nic společného a prosazuje vlastní cíle. Dokonce někteří současní aktivisté nepatří mezi zastánce registrovaného partnerství, protože oni by si přáli rovnocenné manželství a adopce, tedy absolutní rovnost. 
Takže tehdejší i noví odpůrci opět staví na falešných základech, kdy z přístupu, který si před 10 lety sami vynutili, obviňují nespravedlivě LGBT+ aktivisty, z nichž nikdo ze současných se na prosazení registrovaného partnerství nepodílel. LGBT+ hnutí se za 10 let změnilo, politická morálka části odpůrců bohužel nikoliv. Ačkoliv se většina z nich odvolává na různé hodnoty, tradice a práva, jde jim jen o politizaci a ideologizaci témat, kdy jdou stranou fakta, odborná veřejnost, ale prosazují si své zájmy. Bohužel dnešní době nahrává negaci ve společnosti, která se víc a víc štěpí na dalších tématech, takže jsou uměle tato pak spojována, aby přinesla aktérům rychlé, populistické body na úkor skutečných zájmů občanů naší země.

Slova a tvrzení poslankyně ČSSD Pavlíny Nytrové z tohoto týdne překonala všechny dosavadní výpady odpůrců zejména z řad KDU-ČSL a jejich razance a negace překonala dokonce i demagogie mnohých extrémistických skupin u nás, pro které se zjevně stane novou modlou. Podle jejího tvrzení dokonce většina členské základny ČSSD je proti novelizaci zákona o registrovaném partnerství, a proto se stala hlavní propagátorkou petice, u které si vystačí s argumenty tzv. odborníků, kteří preferují katolická dogmata a nesnášenlivé výpady oproti skutečným faktům a odborné diskuzi. Zaštiťuje se navíc i podporou kardinála Dominika Duky a jeho výrokem: „Útoky na rodinu jsou horší než ty v New Yorku, Paříži a Bruselu.“ Arcibiskup se bohužel brání veřejné debatě na téma vztahu české katolické církve k LGBT+ minoritě a zřetelně opomíjí papeže Františka na toto téma. Loni zakázal dvě akce v souvislosti s festivalem Prague Pride: "Již z předběžného programu Prague Pride je zřetelné, že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný. Naopak rozvolněný sexuální život, pohrdání těmi, kteří obětují v rodinném životě mnohonásobně víc růstu společenských hodnot a tím obohacují celou společnost, přivádí mě k smutku nad takovýmto způsobem zviditelňování se. Především ve vztahu k dětem požadavky zmíněných protagonistů Prague Pride na adopci popírají de facto právo dítěte na své biologické rodiče, otce a matku. Nechť jsou v tomto případě připuštěni ke slovu skuteční odborníci, dětští psychiatři, psychologové, právníci a sociální pracovníci. Takovéto akce mediální cestou vytěsňují ze společnosti opravdový vhled do vážnosti problému.“ Před Vánoci poskytl rozhovor, ve kterém dokonce sexuální menšiny obvinil z pedofilie v katolické církvi, protože si podle něj prosazovaly svoje práva v tak silné míře, že mnohdy kandidát na kněžího nepodstoupil odborné psychologické, psychiatrické a lékařské prohlídky. Tuto svou podivnou logiku nevysvětlil. Zároveň řekl, že katolická církev má oproti jiným institucím, které pracují s dětmi a mládeží, těchto případů nejméně.



Postoje veřejnosti

Podle průzkumu CVVM z března letošního roku by za homosexuála nechtělo mít 21 % dotazovaných, v roce 2003 to byl dvojnásobek. Podle jejich průzkumu z roku 2015 podporuje registrované partnerství 74 % obyvatel, proti je 22. Stejnopohlavní manželství schvaluje 49 % oproti 47 negativním. S adopcí dítěte partnerky nebo partnera souhlasí 59 % a proti tomu se postavilo 33. A s adopcí z ústavu nevidí problém 44 %, proti je 49.

Milda Šlehofer
statistik registrovaného partnerství

https://www.facebook.com/aktualitylgbt



Kontakty pro vaši potřebu:

Zástupce bývalého gay a lesbického hnutí v ČR (SOHO v ČR, Gay iniciativa v ČR):
Jiří Hromada, 602 453 122, jiri.hromada@gay.iniciativa.cz, http://gay.iniciativa.cz" http://gay.iniciativa.cz

Zástupce současného LGBT+ hnutí (PROUD):
Zdeněk Sloboda, 608 831 862, zdenek.sloboda@proudem.cz, www.proudem.cz

Pověřené matriky jednotlivých krajů 
viz příloha 3Matriky2016a.rtf


