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V svetu in v Sloveniji se srečujemo na vsakem koraku s propadanjem osnovnih človeških 

vrednot. Razočarani in zaskrbljeni smo zaradi predlogov v Družinskim zakonikom, s katerim 

namerava Vlada razvrednoti še tisto, kar za večino ljudi velja za vrednoto, za »sveto«, neke 

vrste ideal. To sta ZAKON IN DRUŽINA. 

        

Za Novo Slovenijo je in bo zakonska zveza temelj za ljubeč odnos med moškim in žensko, ki je 

vedno odprt za morebitno novo življenje. Namen zakona je tako ljubezen med zakoncema, 

hkrati pa tudi posredovanje novega življenja in vzgoja otrok. Zakonska zveza je zato naravna 

ustanova, ki je obstajala, še preden so nastali vsi družbeni, pravni pa tudi verski sistemi, in sega 

v preteklost dlje od človekovega zgodovinskega spomina. Pomen zakonske zveze je v 

osnovanju družine. Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa 

posebno podporo in varstvo. 

  

Za Novo Slovenijo je nesprejemljiva redefinicija zakona in družine, ki jo prinaša predlagan 

Družinski zakonik z izenačitvijo istospolnih partnerskih skupnosti z zakonsko zvezo in posledično 

omogoča posvojitev otrok s strani istospolnih partnerjev. Prepričani smo, da istospolni 

partnerji ne morejo nuditi otrokom primernega okolja, ki je potrebno za njegov celovit razvoj. 

Za otroka, za katerega ne morejo skrbeti biološki starši, je edino primerno, da ga posvojita mož 

in žena. Za otrokov  normalni in celostni razvoj je potrebno, da ob starših spoznava tako moško 

kot žensko naravo, kar pa bi mu bilo v istospolni partnerski skupnosti onemogočeno.  

  

Z izenačitvijo istospolnih zvez z zakonsko  zvezo zakonodajalec  sporoča, da je istospolna zveza 

"norma", skratka nekaj tako običajnega in razširjenega, kot je heteroseksualna zveza, kar pa ni 

res. Dejstvo je, da istospolni pari ne morejo imeti svojih otrok po naravni poti - in če smo pred 

leti na referendumu zavrnili možnost, da bi samske ženske lahko prišle do otroka s pomočjo 

medicinskega posega, potem z omogočanjem posvojitve otrok istospolnim partnerjem spet 

odpiramo vrata miselnosti, ki pravi: Ni pomembno, kaj je največja korist otroka - torej, da ima 

oba starša - očeta in mater, temveč je pomembno, kaj si jaz želim. 

 

Otrok je božji dar. Družinski zakonik z možnostjo posvojitve otroka s strani istospolnih 

partnerjev razvrednoti in poniža otroka samega. Otrok ni predmet, za katerega lahko 

barantamo. Prav bi bilo, da bi čim več otrok odraščalo v družini z obema staršema - očetom in 

materjo. Za to bi si morali kot družba prizadevati in zagotoviti pomoč družinam, da bi se znale 

bolje spopadati s težavami in jih reševati. 

 

 

 

 



 

V Novi Sloveniji bomo branili družino kot temeljno celico družbe in ji pomagali. Od aktualne 

Vlade zahtevamo: 

1. Da se iz predloga Družinskega zakonika odstrani vse, kar spreminja definicijo -  

pojmovanje zakonske zveze in  družine. 

2. Da se v dobrobit otroka iz zakonika umakne možnost posvojitve otroka istospolnim 

partnerskim skupnostim.  

3. Da se poišče rešitve, ki bodo preprečevale številne zlorabe prejemanja socialnih 

transferjev (navidezne eno starševske družine). 

4. Izdatnejšo pomoč študentskim družinam. 

5. Da se uvede sistem izobraževanja oziroma priprave mladih na zakon in starševstvo. 

6. Da se uvede pomoč družinam, ki so se zaradi gospodarske krize znašle v stiski. 

 

Za Novo Slovenijo je tradicionalna družina vrednota. Branili jo bomo in si prizadevali za njen 

boljši položaj v družbi.  

 


