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POLITICKÉ A IDEOLOGICKÉ
INDOKTRINACI NAŠICH DĚTÍ

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA
NESMÍ BÝT RATIFIKOVÁNA

NE 

Práva rodičů na výchovu svých dětí musí zůstat zachována.
Indoktrinace dětí genderovou ideologií

je nebezpečná a zničí dětem život. 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na
ženách a domácího násilí, dále jen “Istanbulská Úmluva”

Faktem je, že nerovnocenné rozdělení síly, případně
jakákoliv rozdílnost v pohlaví, není hlavním důvodem násilí.

Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je
Důvodová zpráva Rady Evropy

Je široké veřejnosti předkládána jako prostředek sloužící k prevenci 
a potírání násilí na ženách a domácímu násilí, kdy zastánci této 
úmluvy argumentují nutností její ratifikace. Potírání násilí na ženách 
a domácího násilí je ale v Istanbulské úmluvě postaveno na gende-
rové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu, kde se v 
obou dokumentech tento termín vyskytuje 154 krát. Istanbulská 
úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do 
národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím 
je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru. 

Že: “násilí na ženách je projevem historicky nerovných mocenských
vztahů mezi ženami a muži... že násilí na ženách je ze své 
strukturální povahy násilím založeným na pohlaví a že násilí na 
ženách je klíčovým společenským mechanismem, nutícím ženy do 
podřízeného postavení vůči mužům” a Důvodová zpráva v odstavci 
27. uvádí, že: “násilí na ženách, včetně domácího násilí páchaného 
na ženách, je výrazným fenoménem pohlaví”. Ideologická teorie 
“genderově podmíněného násilí na ženách”, tedy, že na ženě je 
pácháno násilí proto, že je žena, je v důvodové zprávě dále obsažena 
v dalších 17. odstavcích a v samotné Istambulské úmluvě dále v 
článcích 2. odstavci 2, 3. písmenech a), c) a d), a v článku 18. odstavci 
3. V článku 3. písmene c. Istanbulské úmluvy se pohlaví jednotlivce
popisuje jako společenský konstrukt, nikoliv jako biologický fakt. 

. Hlavní příčinou násilí není pouze rozdílnost v pohlaví (jak neprav-
divě a ideologicky tvrdí Úmluva) - jedná se spíše o výjimku - , ale 
zvláště jiné aspekty a vlivy jako jsou například alkohol, drogy a 
jiné závislosti, problematická finanční situace, stresové zátěže, 
psychické poruchy, depresivní stavy a mnohé jiné záležitosti. 

Děti budou již na školách indoktrinovány genderovou ideologií a 
bude u nich ze zákona uplatňováno právo na osobní integritu, tedy 
i to, že si mohou na základě sociálního konstruktu vybrat vlastní 
pohlaví bez ohledu na jejich biologické a to podle článku 14. odstavci 
1 Istanbulské úmluvy, který zavazuje k “využívání výukového materi-
álu o otázkách jako je ...genderové role bez stereotypů, právo na 
osobní integritu”. Článek 95. Důvodové zprávy hovoří o genderových 
výukových materiálech pro základní školy: “Tam, kde strany považují 
učební materiály za vhodné, je třeba je přizpůsobit schopnostem 
žáků, které by například vyžadovaly učební materiály základních 
škol, aby spokojily intelektuální schopnosti žáků základních škol.” 
Genderovým mainstreamingem bude podle článku 14. odstavce 2 
zasaženo i neformální vzdělávání, a to propagací této ideologie v 
zařízeních, jakými jsou podle odstavce 96. Důvodové zprávy média, 
skauti, letní tábory a další dětské a mládežnické organizace.  

Která nebyla předložena jak odborné, tak široké veřejnosti v 
českém jazyce. Přitom se jedná o klíčový dokument, který popisuje 
každý odstavec uvedený v Istanbulské úmluvě a dále popisuje, 
jakým způsobem musejí být postupy uvedené v Istanbulské 
úmluvě prováděny. Důvodová zpráva Rady Evropy je neoddělitel-
nou součástí Istanbulske úmluvy a tudíž je taktéž pro státy, které 
Istanbulskou úmluvu ratifikují, plně závazná.

Zavádí povinnost ideologicky a politicky indoktrinovat děti 
již v předškolním věku.

Diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, 
že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte.

Diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich 
vina ze spáchání násilí na ženě.

Zásadně zasahuje do azylové politiky.

Zavádí kontrolní mechanismus správného provádění 
smlouvy,  tedy implementace genderového mainstreamin-
gu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO.

Ratifikace Istanbulské úmluvy je nepřijatelná, protože: 

V Preambuli Istanbulské úmluvy je uvedeno:

Děti si sami vyberou své pohlaví



Diskriminace v istanbulské úmluvě

. Neakceptovatelný je ve vztahu k právu rodičů na výchovu svých 
dětí zmíněný Článek 3. písmene c. Istanbulské úmluvy, který 
hovoří o pohlaví jako společenském konstruktu - podle genderové 
ideologie může být ženou i muž a muž i ženou podle toho, kým 
se cítí být. Přesně to popisuje odstavec 53. Důvodové zprávy: 
“U určitých skupin osob může také dojít k diskriminaci na základě 
jejich pohlavní identity, což zjednodušeně řečeno znamená, že 
pohlaví, se kterým ztotožňují není v souladu s pohlavím, které 
nabyly při narození. Patří sem kategorie osob, které neodpovídají
tomu, co společnost stanovila jako členy “mužské” nebo “ženské” 
kategorie.” Istanbulská úmluva ve Článku 3. odstavci b. přiřazuje 
domácí násilí dospělým osobám v rámci rodiny, Důvodová zpráva 
ale jasně hovoří i o dětech: “Domácí násilí zahrnuje především 
dva druhy násilí: násilí intimního partnera mezi současnými 
nebo bývalými manželskými partnery nebo partnery a násilí 
mezi generacemi, které se obvykle vyskytuje mezi rodiči a dětmi. 
Jedná se o rodově neutrální definici, která zahrnuje a trestného 
činu genderově podmíněného násilí. Podle článku 45. odstavce 2. 
potom rodičům pachatelům genderově podmíněného násilí bude 
uložen “trest včetně trestu odnětí svobody” nebo na nich bude 
uplatněno “sledování nebo dohled” a nakonec budou “zbavení 
rodičovských práv, nelze-li jiným způsobem zajistit nejlepší zájem 
dítěte, který může zahrnovat i bezpečnost oběti.” 

Tato brožura neobsahuje všechny spojené odstavce obsažené v 
Istanbulské úmluvě a její Důvodové zprávě Rady Evropy. Pro více 
informací navštivte naše webové stránky.

Přijetím Istanbulské úmluvy se česká republika podle Článku 4. 
odstavce 4. zaváže přijmout “Zvláštní opatření, která jsou nezbytná 
k zabránění genderově podmíněného násilí a k ochraně žen před 
ním,” kdy tato opatření “nebudou podle této Úmluvy pokládána 
za diskriminaci.” Důvodová zpráva k tomuto článku v odstavci 
55. dodává, že “Skutečnost, že u žen je násilí založené na pohlaví 
včetně domácího násilí v podstatně ve větším rozsahu než u mužů, 
lze považovat za objektivní a rozumné zdůvodnění použít zdroje 
a přijmout zvláštní opatření ve prospěch jen ženy jako oběti.” Pod 
zmíněná zvláštní opatření spadá Článek 54. Istanbulské úmluvy, 
podle kterého “Smluvní strany přijmou nezbytná legislativní nebo 
jiná opatření, která zajistí, aby v kterémkoli občanském či trestním 
řízení byly důkazy týkající se předchozích sexuálních vztahů a cho-
vání oběti přípustné pouze tehdy, bude-li to relevantní a nezbytné.” 
Istanbulská úmluva použití takových důkazu připouští pouze tehdy, 
pokud ženy jejich předložením neutrpí “trauma z důvodu své 

Drastický zásah do práv rodičů sexuální historie a chování” a tyto důkazy by “měly být předloženy 
pouze způsobem, který nevede k druhotné viktimizaci”, jak je 
uvedeno v odstavci 278. Důvodové zprávy. Naprosto nepřijatelným
Článkem Istanbulské úmluvy je potom článek 56.písmena d. a 
i., podle kterého “Smluvní strany přijmou legislativní nebo jiná 
opatření nezbytná k ochraně práv a zájmů obětí, včetně zajištění 
jejich zvláštních potřeb jako svědků ve všech fázích vyšetřování a 
soudního řízení, a to zejména tím, že: umožní obětem vypovídat 
v souladu s pravidly svého vnitrostátního práva v soudní síni bez 
jejich osobní přítomnosti nebo alespoň bez přítomnosti údajného
pachatele, a to zejména prostřednictvím využití vhodných 
komunikačních technologií, pokud jsou tyto k dispozici.” a “ jim 
způsobem odpovídajícím pravidlům vnitrostátního práva zajistí 
možnost být slyšen, předložit důkazní prostředky a přednést své 
názory, potřeby a obavy, přímo nebo skrze prostředníka, a aby tyto 
byly brány v úvahu”. Důvodová zpráva k tomuto článku v odstavci 
287. potom jasně uvádí, že si oběť ještě před tím, než je obviněný 
skutečně uznán jako pachatel může rozhodnout o tom, jakým 
způsobem bude ve prospěch údajné oběti probíhat vyšetřování 
a soudní řízení. Odstavec 287. přímo k článku 56. písmeni d. 
uvádí, že “Co se týče písm. d), cílem tohoto ustanovení je umožnit 
obětem být vyslechnuti, poskytnout důkazy a zvolit způsob, jakým 
budou předloženy a zvažovány jejich názory, potřeby a obavy. 
Strany přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že prezentace a 
zohlednění názorů, potřeb a obav obětí je zajištěno přímo nebo 
prostřednictvím zprostředkovatele.” Zmíněné články a odstavce 
připouštějí odsouzení bez důkazu jen na základě oznámení nebo 
jen obavy z nežádoucího chování, čímž jednoznačně diskriminují 
muže, v případě procesů s dětmi ale diskriminují i ženy - matky. 
Údajnému pachateli bude omezeno právo na obhajobu. 
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