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VÍME, CO JE RODINA

Tento nápis na tričkách organizátorů
se stal neoficiálním mottem letošního
ročníku, pronikl i do poslaneckých
projevů na Palackého náměstí: „Paní
ministryně možná nedokáže definovat, co je to vlastně rodina, ale my to
víme: Rodina je máma, táta a děti!“

V sobotu 14. září 2019 prošlo Prahou
přes dva tisíce lidí, aby tak podpořili
letošní Den pro rodinu a manželství.
Již čtvrtým rokem tak chce Aliance
pro rodinu upozornit na význam rodiny pro společnost a podpořit ústavní zakotvení manželství jako svazku
jednoho muže a jedné ženy. Potěšilo
nás velké množství dětí, spousta optimismu a nadšení mezi účastníky,
i pozitivní reakce okolí. Děkujeme za
vaši účast a podporu! Příští rok se
sejdeme v Praze v sobotu 12. září
2020!
Den pro rodinu a manželství začal
tentokrát již před polednem ekumenickou bohoslužbou v prostorách
Emauzského kláštera.
Zahajovací část včetně proslovů
hostí proběhla na Palackého náměstí
(na dohled od Ministerstva práce
a sociálních věcí), na podiu se střídali
poslanci ODS, ANO, KDU-ČSL, ČSSD
i Trikolóry, videozdravici zaslal i předseda Senátu Jaroslav Kubera. Poté
vyrazil průvod Prahou, v jehož čele jeli
automobiloví veteráni a kráčela skupina bubeníků a tanečnic s prapory.

Akce vyvrcholila odpolednem plným zábavy na pražské Kampě. Na
velké U rampě řádili „freestylisti“ na
BMX kolech, a to včetně mistra ČR
Michaela Berana, na podiu se střídaly
kapely a tři rodiny s největším počtem
dětí byly obdarovány dárkovým košem.
„Jsme čitelní pro všechny, máme
jednoduché téma a neříkáme nic složitého – rodina jsou máma, táta, děti.
To oslovuje lidi napříč politikou, protože lidé začínají chápat, že s legalizací
stejnopohlavních manželství už nebude rodina nikdy to, co dříve,“ říká za
Alianci Jana Jochová.

Pohodové atmosféře letošního
ročníku prospělo i termínové „odpoutání“ od srpnové Prague Pride. První
ročníky Dne pro rodinu proběhly jako
protiváha mediálně propagované gay
parádě. „Naše poselství o přirozené
rodině jako základu společnosti je
silné, má smysl a je srozumitelné, a to
nejen na duhovém pozadí“, chválí
změnu termínu Jan Gregor, místopředseda Aliance, „byť jsme za ni zaplatili ztrátou pozornosti veřejnoprávních médií, kterým je klidná akce na
podporu „normální rodiny“ nezajímavá.“

MPSV: Zrušíme slevy
na daních
Ministryně práce a sociálních věcí
Jana Maláčová (ČSSD) chce zrušit
slevy na daních na manželky či
manžele, kteří nepracují a o niko- ě
ho doma nepečují.
Slevu na dani je možné uplatnit
na manžela či manželku, kteří nemají
vlastní příjem vyšší než 68 000 korun
ročně. Za rok 2018 sleva činí 24 840
korun. Stát by tak prý mohl ušetřit
dvě miliardy korun, kterými by zalepil díru po zavedení zálohovaného
výživného. Zamýšlená změna by dopadla na 76 tisíc lidí.
Paní ministryně prý nechápe,
„proč by měl stát dávat luxusní kapesné bohatým lidem v podobě roční
daňové slevy ve výši 25 tisíc korun“.
Přitom nejde o kapesné „od státu“,
není to žádná sociální dávka, kterou
by stát rozdával. Slevou si poplatník pouze snižuje výši zaplacené daně, tedy jde o peníze, které stát rodinu nesebere, a to díky rozdělení
výdělečné činnosti mezi manžele.
Touto daňovou úlevou chtěl zákonodárce podpořit institut manželství
jako takový, jeho soudržnost a autonomii. Sleva na manželku je v zákoně
obsažena od jeho počátku 1992.
Odebrání slevy by přitom zvlášť
citlivě postihlo ty páry, kdy jeden
z nich ještě studuje, je nemocný,
zdravotně postižený nebo nezaměstnaný, má nízký příjem z důvodu zkráceného úvazku nebo zůstal po rodičovské dovolené déle doma s dětmi.
„Trestat manželský pár za to, jak
si svobodně rozdělí výdělečnou činnost a práci v rodině by bylo diskriminační a v rozporu se vzájemnou
vyživovací povinností,“ uvádí např.
senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL).
Vládní trend zacházení s penězi
daňových poplatníků se nám zdá
velmi nešťastný: Sebrat rodinám
peníze a vyplatit je v mnohdy nesmyslných dávkách.

Istanbulská úmluva: vládní kampaň z EU fondů
V Poslanecké sněmovně proběhla 7. října konference k Istanbulské úmluvě.
Jako téma měla několik důležitých otázek: Jaké jsou dopady ratifikace
úmluvy? Přinese úmluva něco pozitivního? Naplňují se obavy kritiků úmluvy
z její ratifikace? Místo seriózní diskuse zastánců a kritiků jsme však byli
svědky vládní kampaně za přijetí úmluvy.
Konferenci pořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.
Na práci odboru, který má v názvu rovnost, nám vadí především jeho nerovný přístup k veřejné debatě o Istanbulské úmluvě!

Vládní

úředníci zorganizovali uzavřený seminář pro poslance. Mezi
přednášejícími odborníky však nebyl zastoupen jediný kritik úmluvy, ačkoliv
kupř. mezi advokáty je jich hned několik.
Odbor vydal brožuru bojující s tzv. dezinformacemi, ačkoliv samotná
brožura úskalí Istanbulské úmluvy pouze zlehčuje a vytěsňuje.
Odbor vede kampaň za přijetí Istanbulské úmluvy s názvem "To je
rovnost!". Místo, aby vládní úředníci řešili skutečné problémy a dodržování
našich platných zákonů, lobbují za přijetí úmluvy, která nebyla v ČR ratifikována, tedy není součástí právního řádu.
Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR šéfuje vládní zmocněnkyně
pro lidská práva prof. Helena Válková. Napište jí, co si myslíte!
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