Rozhovor s mladým 25 letým mužem
Budeme se spolu bavit na toto téma, chci se tedy zeptat, co si myslíš o interrupci jako celek,
ukončit život či neukončit, když přímo v ústavě a listině je několik bodů chránící život, uvádí:
každý má právo na život,lidský život je hoden ochrany již před narozením,nikdo nesmí být
zbaven života. Také žena má práva: právo na svobodný život, právo na rozhodování o svém
zdravotním stavu. Můžeme říci, která bytost má přednost??? Jsi pro choice nebo pro life??
Já jsem pro choice. Po dle mého názoru, ještě nenarozené embryo nemá právo na život,
protože do určitého věku nemá embryo/plod pocity a samostatné myšlení, vědomí,to je to,
co nás dělá lidmi, pokud vím. A bez urážky.. do jisté doby to není člověk jako takový. Toto
samozřejmě není jediný a nejdůležitější názor, takže bych rád prezentoval i ty ostatní.
Jedna věc je dítě mít, druhá je postarat se o něj. První obvykle nebývá tak složitá..bohužel.
Trochu to rozvedu. Spousta lidí považuje interrupce jako něco nemorálního a nelidského.
Copak není to samé, přivést svého potomka sice k životu, ale v chudobě, bez zajištění, bez
otce, bez rodiny, někdy i bez matky a bez prostředků? Podle mne ano. Jak sis jistě všimla,
můj názor platí za předpokladu, že jde o sociálně velice slabé mladé lidi. Pokud dojde
k početí dítěte dítětem, bez zajištění a v neodpovídajících podmínkách, rodiče, kteří mu
nebudou schopni zajistit životní potřeby, vyplývající z nezkušenosti, z nevyspělosti. Já osobně
interrupci neodsuzuji, ale také jsou jiné možnosti, co v takovéto situaci dělat, např. možnost
adopce. Proto jsem pro volbu matky, páru, rodiny podle okolností. Případ od případu se to
liší, nelze to měřit podle stejného měřítka, každý je jiný. Spousta mladých lidí má děti
v podstatě z hlouposti, z nechráněného pohlavního styku, který se trošku zvrtl…. A znamená
to protože by v 17 letech museli mít děti a mládí pro ně vlastně končilo? Ne, v tomto případě
bych to nazval chybou, a každý má mít druhou šanci. Jistě znáte mladé nebo sociálně velmi
slabé, kterým děti jenom přitížily, začaly hádky, rozvod, peníze žádné.. Toto opravdu pro
rodinu není dobrý základ, a rodina je to, co by dítě mělo mít především, za podmínek které
jsou výše. Nevěřím, že by kdokoliv normální chtěl děti za každou cenu a svým rozhodnutím
si ho nechat, mu zajistil život, ale jaký.. v hrozných podmínkách… já osobně jsem opět proti.
Viděl jsi někdy fotografie potracených embryí, plodů??
ano

Co si o tom myslíš???
Je to hrozné. I když to vypadá strašně a není to jistě vůbec příjemné podstoupit potrat,
myslím si, že je krajně nevhodné takovéto snímky vůbec uveřejňovat. U lidí, kteří je
uveřejňují ve spojitosti s možností pro life, pochybuji o jejich duševním zdraví, protože se
jedná o odporný a nefér způsob přesvědčování, že je potrat hrůzný. Viděl jsem jistou
kampaň, kde srovnávali potraty s genocidou, včetně propagování fotografiích mrtvých plodů.
Šokuje mě, že se vůbec někdo nestydí srovnávat tyto 2 odlišné problémy a nazývat to
genocidou.
Jaký dopad podle tebe má interrupce na ženu, myslím tím celostně, po psychické, fyzické,
sociální, spirituální stránce???
Po stránce sociální bych řekl, že okolí, rodina a přátelé by měli respektovat rozhodnutí ženy,
podpořit jí a rozhodně neodsuzovat. Tohle neplatí v případě žen, které absolvují potraty
vícekrát, a to z vědomé nedbalosti a lehkomyslnosti. Jakákoliv normální žena by po 1.
interrupci udělala vše proto, aby se to nikdy neopakovalo. Počet úspěšných interrupcí, které
nezanechaly žádné fyzické následky, je relativně vysoký, přesto je s potraty spojena spousta
rizik (pozákrokové komplikace, infekce, až neplodnost), každá žena by s ním měla počítat. Po
psychické stránce je dopad na ženu dle mého názoru ve většině případů negativní. Myslím,
že za to může náhlé uvědomění si toho, co popřípadě ztratila. Na druhou stranu u
některých jiných žen může nastat úleva, že má zákrok za sebou. Mladé dívky mohou dále
studovat, užívat si života, dělat to, co dívky v mladém věku mají, žít život, takový, jaký si
představovaly před otěhotněním, ne řešit, kde bydlet, jaký koupit sunar atd.
Přestože jsou statistická čísla interrupcí stále vysoká v celkovém důsledku, z pohledu historie
klesají. Čím myslíš, že to je??
Myslím si, že největší zásluhu na tom má přístupná antikoncepce (především hormonální).
Také si myslím, že se o problému nechtěného těhotenství hodně mluví, jak v rodině, ve
škole, na internetu. Mladí lidé mají mnohem lepší podmínky než předešlé generace, pro
bezstarostné mládí. Různá ostýchavá témata nejsou tabu jako u předešlých generací.
Posunula se hranice, kdy ženy mají 1. děti, to také něco znamená. Naše matky, když ve 20
letech neměly děti, byly považované za neplodné či šeredné. Holka v 18cti se zamilovala do

prvního kluka, omylem zplodili dítě, snad při prvním sexu, přišla otázka, kam se nastěhovat,
k rodičům dívky či kluka, za nedlouho šel mladý muž na vojnu, u narození dítěte samozřejmě
nebyl, děťátko rostlo, peníze neměli, při opušťáku se stal další omyl, přišel na svět další
dáreček. Byt rodičů už opravdu nestačil, a tak dále, a tak dále. Většina mladých
zodpovědných lidí to právě takhle nechce, tak si na to dáváme pozor.
Co si myslíš o tom, že Polsko či Irsko mají potraty zakázané a v ČR povolené???
Já souhlasím s českým zákonem o umělém přerušení těhotenství. Abych to rozvedl, jsem
100% pro volbu matky, líbí se mi, jak vymezily hranice miniinterrupce, interrupce do 12
týdne, výjimky při ohrožení zdraví matky, při zjištěných VVV plodu atd. Ženy, které žijí ve
státech se zakázanými potraty lituji, pak vznikají absurdity jako je potratová turistika, ilegální
potraty doma, lodě na kterých se vycestován do mezinárodních vod, kde se interrupce
provede atd.

