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1) LEGALIZÁCIA HOMO-ZVÄZKOV 

SPÔSOBUJE NÁRAST HOMOSEXUÁLNEHO 

SPRÁVANIA V SPOLOČNOSTI 
 

Množstvo výskumov uskutočnených po celom svete 

potvrdilo, že v spoločnostiach, ktoré schvaľujú 

homosexuálne správanie, sa homosexualita rozširuje.  

Rozsiahly výskum uskutočnený vo Švédsku, Fínsku, 

Dánsku a USA odhaľuje, ţe homosexualita je primárne 

vyvolaná prostredím, v ktorom ţijeme. Konkrétne, 

sociálne a / alebo rodinné faktory, rovnako tieţ liberálne 

okolie, ktoré súhlasí s homosexualitou, zohrávajú hlavnú 

úlohu pri rozvoji homosexuálneho správania. 

 

Pozrime sa na tento výskum bliţšie: 

Nedávno prebehli vo Švédsku a Fínsku výskumy homosexuality štúdiom dvojčiat. Tieto štúdie 

porovnávajú intenzitu homosexuálneho správania medzi viacerými súrodeneckými skupinami, ktoré 

majú rozličné úrovne genetickej podobnosti (t. j. identické dvojčatá versus neidentické dvojčatá). 

Porovnanie intenzity pomáha určiť, do akej miery je homosexuálne správanie genetické a / alebo 

získané prostredím, v ktorom jednotlivec ţije. Napríklad, ak je homosexualita genetická, potom 

v prípadoch, kde jedno identické dvojča je homosexuálom, aj druhé dvojča by malo byť takmer 100%-

ným homosexuálom. Jednovaječné dvojčatá totiţ zdieľajú 100 % svojich génov. 

Tieto dve rozsiahle škandinávske štúdie však zistili niečo iné. Obe odhalili, ţe ak jedno identické 

dvojča bolo homosexuálom, druhé bolo len v 10-tich alebo 11-tich percentách prípadov. To naznačuje, 

ţe homosexualita nie je geneticky daná. 

Škandinávske štúdie prišli k záveru, ţe najväčšiu úlohu pri vývoji homosexuálneho správania nehrajú 

genetické faktory, ale osobité okolnosti prostredia. Tieto štúdie nedávajú odpoveď na otázku, ktoré 

špecifické faktory prostredia to sú. Niektoré odpovede však ponúkajú údaje dánskeho a amerického 

výskumu, ktoré budú rozobraté ďalej v tomto článku. 

Najprv je však potrebné poznamenať, ţe švédske a fínske štúdie dvojčiat síce patria medzi to najlepšie, 

čo bolo doteraz zistené, stále však majú širokú toleranciu omylov. V skutočnosti je teda celkom 

moţné, ţe genetické faktory nehrajú ţiadnu úlohu pri rozvoji homosexuality. To je potrebné ešte 

preskúmať. Čo však uţ bolo stanovené je, ţe hlavným faktorom pri vývoji homosexuality je prostredie. 

Dánsky výskum študoval dva milióny dospelých ľudí ţijúcich v Dánsku, v krajine, kde je manţelstvo 

rovnakého pohlavia legálne od roku 1989. Táto štúdia odhalila rad konkrétnych, s prostredím 

súvisiacich faktorov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, ţe jednotlivec si za manţela vyberie skôr 

partnera rovnakého pohlavia. 
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Faktory, ktoré sú u dánskych muţov spojené s vyšším výskytom homosexuálneho manţelstva, sú: 

miesto narodenia v meste a chýbajúci alebo neznámy otec. Významné je aj to, ţe sa zistilo priame 

prepojenie medzi stupňom urbanizácie miesta narodenia a tým, či si dospelý muţ vybral homosexuálne 

alebo heterosexuálne manţelstvo. Inými slovami, čím viac bolo rodisko muţa mestské, tým bola 

väčšia pravdepodobnosť, ţe si zoberie za manţela muţa. Ak bolo rodisko muţa skôr vidieckeho 

charakteru, pravdepodobnosť, ţe sa oţení so ţenou, bola väčšia. 

Pokiaľ ide o dánske ţeny, faktory, ktoré vedú k väčšej pravdepodobnosti homosexuálneho manţelstva 

sú: miesto narodenia v meste, úmrtie matky v čase dospievanie a absencia matky. 

Zaujímavosťou je, ţe tento dánsky výskum preukázal, ţe oba faktory, miesto narodenia v meste 

a odlúčenie od rodiča rovnakého pohlavia, sú spájané s homosexuálnym manţelstvom u muţov, aj 

ţien. (Toto zistenie podporuje psychologické teórie, ktoré uţ dávno tvrdili, ţe homosexualita sa spája 

s problémami v detstve, či uţ skutočnými alebo zdanlivými, s rodičom rovnakého pohlavia). Ak to 

zhrnieme, táto štúdia preukázala, ţe faktory prostredia, ktoré prispievajú k vývoju homosexuality, 

môţu byť sociálne a / alebo rodinné. 

A napokon americká vedecká štúdia – najkomplexnejší a najreprezentatívnejší prieskum sexuálneho 

správania v Amerike. Výsledky tieţ podporujú teóriu o vplyve prostredia, nie genetiky. Tento 

prieskum špecifikoval typy prostredia, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť homosexuálneho správania. 

Autori tieto prostredia popísali ako „vhodné“ na vývoj homosexuality. 

Pre amerických muţov bol faktorom najviac spájaným s homosexuálnym správaním stupeň 

urbanizácie počas teenagerského veku. Konkrétne, u chlapcov, ktorí ţili v centrách veľkých miest vo 

veku od 14 do 16 rokov, bola 3-krát aţ 6-krát vyššia pravdepodobnosť homosexuálneho správania, neţ 

u chlapcov, ktorí ţili v rovnakom veku vo vidieckych komunitách. Autori načrtli túto moţnosť: 

„Prostredie, ktoré ponúka viac moţností pre homosexualitu a menej sankcií za takéto správanie, môţe 

umoţniť, a dokonca aj vyvolať, vyjadrenie záujmu o rovnaké pohlavie a sexuálne správanie (s. 308).“ 

Všimnite si slovo „vyvolať“. Vedci sú presvedčení, ţe vyrastanie vo viac pro-homosexuálne 

orientovanej oblasti môţe spôsobiť alebo zatraktívniť homosexuálne správanie u mladých muţov. 

Dôsledkom je, ţe niektorí homosexuáli, ktorí boli vychovávaní v centrách miest, by sa homosexuálmi 

nestali, ak by boli vychovávaní inde. Autori vysvetľujú, ţe „prostredie, v akom ľudia vyrastajú, veľmi 

ovplyvňuje ich sexualitu (s. 309)“. 

Pre Američanky je vyššia úroveň vzdelania faktorom najviac spájaným s homosexuálnou alebo 

bisexuálnou identitou. Síce to platilo aj u muţov, u ţien je to však dramatickejšie. Napríklad, u ţien 

s vysokoškolským titulom bola 9-krát väčšia pravdepodobnosť, ţe samu seba označí za 

neheterosexuálnu, neţ u ţeny, ktorá má len stredoškolské vzdelanie. Konkrétne prvky, ktoré vytvárajú 

tento podstatný rozdiel, nie sú jasné. Vedci však nepredpokladajú, ţe je to spôsobené len tým, ţe 

vzdelanejší človek sa skôr prizná k tomu, ţe nie je heterosexuál. Jedno vysvetlenie odráţa skutočnosť, 

ţe s väčším prijatím, či dokonca podporou, homosexuality na vysokých školách aj viac ţien na 

univerzite prijíma neheterosexuálny ţivotný štýl. Príklad, ako k tomu môţe dôjsť, nájdete v článku 

Dennisa Pragera s názvom „Univerzita ju naučila nebyť heterosexuálnou“. 

Zo zistení tohto amerického výskumu vyplýva, ţe prostredie, ktoré schvaľuje a/alebo podporuje 

homosexualitu, vyvoláva u ľudí homosexuálne správanie. 

Záver: 
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Všetky vyššie uvedené štúdie zo štyroch rozdielnych krajín, z ktorých kaţdá pouţila veľkú, celoštátnu 

vzorku ľudí, ukazujú, ţe homosexuálne správanie nie je geneticky predurčené. Na základe údajov sa 

skôr zistilo, ţe ľudská sexualita je tvárna. Skúsenosti a vplyvy prostredia môţu, a aj ovplyvňujú jej 

vyjadrenie. Navyše, tieto zistenia sú podporené desaťročiami antropologických a sociologických 

dôkazov, ktoré ukazujú, ţe miera homosexuálneho správania kolíše. Niekedy aj značne, čo prináša 

zmeny v spoločenskom, kultúrnom a právnom prostredí. Čím viac prostredie schvaľuje alebo 

podporuje sexualitu rovnakého pohlavia, či uţ v centre mesta alebo na akademickej pôde, tým viac 

bude homosexualita v tomto prostredí rozšírená. 

Spoločenské a kultúrne normy, rovnako ako právne predpisy, ovplyvňujú ľudské správanie, vrátane 

sexuálneho. Preto sa niet čo čudovať, keď USA a iné západné krajiny sú čím ďalej, tým viac pro-

homosexuálne – spoločensky, politicky aj právne a zaţívajú rastúci trend v počte osôb 

s homosexuálnym správaním. Tento trend bude pokračovať, ak sa posunieme za hranicu tolerancie 

homosexuálneho správania (ktoré je primerané), smerom k jeho povýšeniu legalizáciou manţelstva 

rovnakého pohlavia. 

 

Trayce Hansen, Ph.D. 
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2) 25% DETÍ VYCHOVÁVANÝCH U GAY 

OTCOV ZVAŢUJE SAMOVRAŢDU! 
 Regnerus study 

11. júl 2012,  

Podľa poslednej štúdie sa v osobnom živote darí lepšie deťom heterosexuálnych rodičov, ako 

deťom rodičov - homosexuálov. Nové zistenia uvítali najmä zástancovia skutočných manželstiev, 

keďže z vedeckého hľadiska ide o doposiaľ najvierohodnejšiu štúdiu týkajúcu sa tejto 

problematiky. 

Autorom štúdie publikovanej  v  Social Science Research magazíne je Mark Regnerus, profesor 

sociológie na Texaskej univerzite v Austine.. Pozoruhodné výsledky štúdie sú zaloţené na 

odpovediach detí vychovávanými ich biologickými rodičmi, alebo homosexuálnym rodičom s jeho 

alebo jej partnerom.  

 

http://www.washingtontimes.com/multimedia/image/gayjpg_734664/
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12 % detí ţijúcich s lesbickou matkou a 24 % detí vychovávaných gay otcom priznalo, ţe v poslednej 

dobe rozmýšľali o samovraţde. Na porovnanie, tieto sklony malo len 5 % detí vychovávaných v úplnej 

biologickej rodine alebo jedným z rodičov. Zatiaľ čo 28 % detí vychovávaných lesbickou matkou a 20 

% gay otcom uviedlo, ţe v súčasnosti sú nezamestnaní, u detí vychovávaných úplnou biologickou 

rodinou to bolo len 8 % a 13 % u detí vychovávaných jedným rodičom. 

Medzi dôleţité zistenia patrí fakt, ţe 23 % detí ţijúcich s lesbickou matkou sa sexuálne dotýkal rodič 

alebo iný dospelý. V úplnej rodine to priznalo len 2 % detí, 6 % v rodine s gay otcom a 10 % detí 

ţijúcich s jedným rodičom. Ešte jeden významný štatistický údaj – donútenie k sexu proti svojej vôli 

priznalo 31 % detí ţijúcich s lesbickou matkou a 25 % detí s gay otcom. U detí vychovávaných 

biologickými rodičmi to bolo len 8 %.  

Aféru počas manţelstva alebo ţivota v spoločnej domácnosti uviedlo 40 % detí vychovávaných 

lesbickou matkou a 25 % gay otcom, 13 % detí vychovávaných biologickými rodičmi. 19 % detí 

ţijúcich s lesbickou matkou alebo gay otcom v súčasnosti alebo nedávno podstúpili psychoterapiu, na 

rozdiel od 8 % detí ţijúcich s heterosexuálnymi rodičmi. 

Prenosnou pohlavnou infekciou bolo nakazených 20 % detí vychovávaných lesbičkami a 25 % gay 

otcami, v porovnaní s 8 % detí vychovávaných vlastnými biologickými rodičmi. 

Zaujímavosťou je, ţe 61 % detí vychovávaných lesbickými matkami a 71 % gay otcami uviedlo, ţe sa 

identifikujú ako “úplní heterosexuáli“. Z detí vychovávaných v úplnej biologickej rodine sa takto 

identifikuje aţ 90 %. 

„Argumentovať tým, ţe existuje zopár významných štatistických rozdielov medzi rôznymi 

hodnotenými skupinami  by znamenalo tvrdiť niečo, čo je empiricky nepresné,“ píše Regnerus.  

Jeho zistenia odporujú štúdiám všeobecne propagovaných homosexuálnymi aktivistami. Podľa týchto 

štúdií deťom vychovávaných homosexuálnymi rodičmi sa darí rovnako dobre alebo dokonca lepšie, 

ako ich rovesníkom. Regnerus zdôrazňuje, ţe mnoţstvo týchto štúdií bolo vykonaných na malom 

počte účastníkov výskumu, pričom ich selekcia bola uskutočnená podľa vlastného výberu autora 

štúdie. Navyše, na otázky odpovedali skôr rodičia ako deti a bola preukázaná ich politická zaujatosť. 

Ako príklad uvediem jednu meta-analýzum ktorá tvrdí, ţe homosexuálne rodičovstvo malo pozitívny 

dopad na deti. Táto analýza je problematická, pretoţe skúmanou vzorkou bola takmer vţdy malá 

skupina dobrovoľníkov. Podľa Regnerusa sú ich tvrdenia o preukázateľných rodičovských úspechoch 

veľmi dôleţité pre potreby súčasnej legislatívy a súdne úvahy o právach a právnych statusoch. 

Problém zaujatosti vybraných účastníkov výskumu uţ bol aj minulosti spomínaný v literatúre týkajúcej 

sa tejto problematiky, tvrdí Regnerus. 

„Mnoho publikovaných štúdií o deťoch rodičov rovnakého pohlavia získava údaje z vyhovujúcich 

vzoriek alebo tzv. metódou snehovej gule. Účastníci výskumu získavajú ďalších účastníkov spomedzi 

svojich známych a skupina tvoriaca vzorku výskumu tak narastá ako snehová guľa,“ uvádza Regnerus. 

Pozoruhodný príklad uvedeného je štúdia National Longitudinal Lesbian Family (NLLFS), analýzy 

ktorej boli vo veľkom publikované v médiách v roku 2011 (napr. Huffington Post, 2011). Do štúdie 

boli vybraní vyhovujúci účastníci, prijatí výlučne podľa výberu autora výskumu na základe oznámení 

vyvesených na “udalostiach pre lesbičky, v ţenských kníhkupectvách a v lesbických novinách“ 

v Bostone, Washingtone a San Franciscu.“. 
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Regnerus pokračuje: „Nechcem bagatelizovať význam takej celoplošnej štúdie, sama osebe je slušným 

výkonom.  Problémom však predstavuje výber vzoriek, keď cieľom (v tomto prípade praktický 

výsledok a pouţitie jeho zistení tak, ako to niekomu vyhovuje) je generalizovať zistenia na celé 

obyvateľstvo. Všetky takéto vzorky sú zaujaté často nám neznámymi spôsobmi.“ 

Naopak, Regnerus svoje údaje získal z New Family Structures Study, z projektu získavania údajov 

z veľkej, náhodným výberom získanej vzorky mladých dospelých Američanov. Analyzoval 3 000 

odpovedí, z ktorých 175 uviedlo ako matku lesbičku a 73 otca gaya. Ich odpovede porovnal 

s odpoveďami ľudí vychovávaným heterosexuálmi, aby zistil, ktorá skupina obstála lepšie pri 

odpovediach na 40 rôznych sociálnych, emocionálnych a vzťahových situácií. 

Regnerus poznamenáva, ţe jeho štúdia je jednou z mála štúdií, ktorá spracováva výsledky uvedené 

deťmi homosexuálov a nespolieha sa na posúdenie homosexuálnym rodičom. 

Kritici štúdie tvrdia, ţe účastníci tohto výskumu boli vychovávaní homosexuálnymi rodičmi v čase, 

keď sa s homosexualitou spájala väčšia sociálna stigma. Je to fakt, ktorý mohol prispieť k väčšej 

nestabilite homosexuálnych párov.  

„Je jasné, ţe rodiny, keď zostanú spolu ako celok, sú silnejšie a stabilnejšie,“ uviedla pre ABC News 

Jennifer Chrisler, výkonná riaditeľka pro-gay Rady pre rovnosť rodín. „To znamená, ţe by sme mali 

podporovať takú politiku, ktorá uľahčí gay a lesbickým rodinám, aby zostali spolu.“ 

Patrick Fagan, zástanca tradičného manţelstva, označil vo svojom vyjadrení pre LifeSiteNews 

Chrislerovej tvrdenia za nepodloţené hypotézy. 

„Ak tieto výsledky neviete prijať, v tejto sfére uţ naozaj nie je čo dodať. Ţiadny iný výskum sa tomuto 

ani len nepribliţuje. Gayovia, ktorí nesúhlasia s výsledkami, budú hovoriť: „Nič nevieme,“ povedal 

Fagan. „Táto štúdia od základov nahradila všetky predchádzajúce, pretoţe ţiadna z nich sa jej 

nepribliţuje z dôvodu jej národnej reprezentatívnosti.“ 

Fagan, ktorý riadi Inštitút manţelstva a náboţenstva Rady pre výskum rodiny nazval štúdiu “zlatým 

štandardom“ výskumu detí homosexuálnych rodičov. 

ODKAZ: 

 Regnerus Mark, „How different are the adult chldren of parents who have same-sex relationships?“, Social 

Science Research, June 10, 2012 
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3) DISKRIMINÁCIA KRESŤANOV V EURÓPE 

NARASTÁ!  
 Study: Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, 2011 Report 

 

20. Marec, 2012 – Diskriminácia kresťanov v Európe narastá. 

Politici a organizácie začínajú pripúšťať, že tento fenomén je 

vážnym problémom. 

Observatórium intolerancie a diskriminácie kresťanov v Európe 

(OIDCE) vydalo výročnú správu, ktorá zaznamenáva incidenty 

proti-kresťanskej diskriminácie vo všetkých členských štátov EÚ. 

OIDCE vybralo najvýraznejšie prípady, v ktorých sa kresťania 

stretli buď s priamými skutkami nenávisti alebo s právnymi 

obmedzeniami vrátane zatknutí a súdov, so zameraním na 

slobodu prejavu, viery a svedomia. 

Správa poukazuje na to, ţe v súčastnosti v Európe neexistuje 

ţiaden mechamizmus na získavanie dát protikresťanskej 

diskriminácie. OIDCE hovorí, ţe cieľom jeho výročnej správy 

pre rok 2011 nie je úplnosť, ale „poukázať na fenomén, ktorý 

čítateľom odhalí svoje rôznorodé aspekty a ďalekosiahly dosah.“ 

Správa vymenúva viac ako 200 prípadov diskriminácie. Od kresťanov, ktorí boli zatknutí a 

uväznení za kázanie proti homosexuálnej aktivite, aţ po vandalizmus kostolov a cintorínov, hlavne v 

Španielsku a Francúzsku - teda v krajinách s najvyšším počtom moslimských imigrantov v Európe. 

Komisia (katolíckych) biskupských konferencií Európskych spoločenstiev uvítala správa OIDCE 

tlačovou správou. Fenomén diskriminácie kresťanov označila za "problém s narastajúcim 

medzinárodným významom.“ 

Biskup Anrás Veres povedal, ţe správa potvrdzuje „ako niektoré, Európe vlastné, hodnoty a 

fundamentálne práva, napríklad sloboda náboženstva a právne uznanie našich cirkví, sú ďaleko od 

reality mnohých národov kontinentu.“ 

Riaditeľ observatória doktor Martin Kugler v rozhovore pre rádio Vatikán povedal, ţe „povedomie o 

tomto probléme narastá“ medzi niektorými medzinárodnými organizáciami ako je Organizácia 

spojených národov (OSN) alebo Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tieto 

organizácie sa na problém pozerajú z perspektivy ľudských práv, vraví, „a hlavne náboženskej 

slobody.“ 

„Nový a narastajúci fenomén na Západe, v niektorých európskych krajinách, predstavuje 

marginalizácia kresťanov, ktorý sa tiež prenáša do právnych obmedzení. To znamená, že kresťania sú 

diskriminovaní vo svojej práci, vo svojich profesiách.“ 

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/publications/report-2011.html
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Report_2011_on_Intolerance_and_Discrimination_against_Christians_in_Europe_Webversion.pdf
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Správa OIDCE cituje rozhodnutie schválené OBSE, ktoré povzbudzuje verejnú diskusiu a priznáva, ţe 

situácia je váţna. Rozhodnutie navrhuje, aby „sa zabezpečilo právo kresťanov plne sa podieľať na 

verejnom ţivote.“ 

„Vzhľadom na diskrimináciu a netoleranciu voči  kresťanom treba prehodnotiť legislatívu 

zúčastnených štátov, vrátane pracovného práva, práva na slobodu prejavu a zhromaţdenia, a zákony 

súvisiace s náboţenskými komunitami, ako aj právo na výhradu svedomia.“ 

Rodová LGBTI ideológia 

Martin Kugler opisuje prípady britských majiteľov malého hotelíka, ktorí boli udaní a sankciovaní 

kvôli odmietnutiu ubytovať homosexuálny pár. Ďalej spomína aj kazateľov v uliciach, ktorí boli 

zatknutí za kázanie proti homosexuálnemu správaniu. 

Poukazuje aj na narastajúce obmedzenia v uplatňovaní práv kresťanov hovoriť otvorene o 

problémových záleţitostiach. „Zdravotnícki pracovníci v nemocniciach by mali mať možnosť 

odmietnuť spolupracovať na úkonoch, ktoré považujú za neetické - ako potraty, eutanázie a 

sterilizácie. Toto ľudské právo, ktoré sa volá výhrada svedomia, nie je v niektorých štátoch EÚ veľmi 

akceptované,“ vraví. 

Výsledkom toho je, ţe niektoré zdravotnícke profesie sa „postupne uzatvárajú pred kresťanmi, ktorí 

svoju vieru berú váţne.“ Ovplyvňuje to pôrodníkov, doktorov, zdravotné sestry a farmaceutov. 

Napríklad podľa francúzskeho zákona musia farmaceuti predávať tabletky na vyvolane potratu, ako 

napr. RU 486. 

Správa OIDCE podporuje závery podobného súhrnu komisie Snemovne lordov a členov parlamentu 

Spojeného Kráľovstva, ktoré boli vydané vo februári. Píše sa v ňom, ţe zákon rovnosti, schválený 

labouristickou vládou Tonyho Blaira vytvoril „hierarchiu konkurujúcich rovností,“ pri ktorých boli 

náboţenské práva kresťanov vţdy na poslednom mieste. 

Správa komisie podotýka, ţe zatýkanie kazateľov v uliciach „dokazuje nedostatok chápania 

legitímnych prejavov kresťanskej viery.“ Niektoré úrady kladú zbytočné bariéry širšiemu prínosu 

kresťanov.“ 

„Zvyšovanie povedomia,“ ako hovorí Dr. Kugler, „je prvým krokom v boji proti diskriminácii 

kresťanov. Novinári a politici nekonajú zo „zlých úmyslov“, ale z nedostatočnej znalosti náboženských 

priorít a nárokov.“ 

Observatórium sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách o právach, rasizme, antisemitizme, a 

xenofóbii. Komunikujú s delegátmi, politikmi a médiami o súčastných problémoch kresťanov v 

Európe. Kugler vraví, ţe jeho tím sa vyhýba názvom ako „prenasledovanie“, aby tak nebagatelizovali 

„ozajstné prenasledovanie v niektorých arabských krajinách, v Pakistane, alebo v Severnej Kórei,“ 

kde kresťania čelia násiliu, mučeniu a smrti kvôli svojej viere. 

„Sme si vedomí, že netolerancia a diskriminácia v Európe je jemnejšia. Je však oveľa jednoduchšie 

čeliť tomuto problému hneď na začiatku.“ 

ODKAZ: 

 Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, 2011 Report,  
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