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IMAM PRAVICO DO MAME IN OČETA!
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Slovenska ustava nam daje možnost, da v primeru urejanja občutljivih družbenih razmerij izvajamo
nadzor nad zakonodajalcem z referendumom. Zakonodajno urejanje zakonske zveze, posvojitev otroka
in druga področja družinskega prava so vsekakor teme, o katerih moramo volivci povedati svoje mnenje.
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Krščanski demokrati odločno nasprotujemo spreminjanju temeljnih pojmov zakonske zveze in družine.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je spremenil definicijo zakonske zveze in družine, kar
je v nasprotju z naravnim zakonom. Ukinjena je bila zakonska zveza med moškim in žensko ter
uvedena zveza dveh oseb poljubnega spola. To je v nasprotju z etičnimi vrednotami, ki izhajajo iz
kulturnih in zgodovinskih temeljev evropske družbe in se odražajo v zavezanosti kulturi enakopravnosti
in partnerstvu moškega in ženske. Če bi bili definiciji uveljavljeni, bi imeli za posledico vrsto predvidljivih in
nepredvidljivih sprememb v družbi, na katere opozarjajo strokovnjaki in civilna združenja. Sprejeta novela
zakona osebne želje odraslih postavlja pred temeljne pravice in dobrobit otrok.
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Krščanski demokrati vseskozi zagovarjamo pravico otrok, da imajo očeta in mater, še posebej pa
poudarjamo zasledovanje otrokovih »največjih« koristi in menimo, da spremenjena definicija ne zmore
zagotavljati varstva teh, naravno pripadajočih pravic. Ustava določa, da ”država varuje družino,
materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere”. V primeru
redefinicije družine kot zgolj zveze dveh oseb, ne moremo več govoriti o materinstvu in očetovstvu
v duhu te ustavne določbe.
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Nova Slovenija - krščanski demokrati podpiramo predloge, da se po opravljeni analizi slovenske
zakonodaje spremeni in dopolni Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti oziroma spremeni
določbe drugih predpisov s področja civilnega, upravnega, delovnega, davčnega prava, socialne varnosti
ipd., ki z vidika življenja istospolnih oseb v dejanski življenjski skupnosti ne zagotavljajo ustreznih rešitev,
vedno pa s poudarkom na varstvu temeljnih pravic otrok.
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Krščanski demokrati, enako kot smo ob zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku leta 2012,
nasprotujemo spremenjenemu Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in podpiramo vse
aktivnosti, da bo na referendumu zakon zavrnjen!
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