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Moralna presoja stališč o spolnosti
in z njo povezanih vprašanj zakonskega življenja
Povzetek: V članku so predstavljeni rezultati projekta Krščanska identiteta in kva-

liteta zakonskega in družinskega življenja, ki se je izvajal pod okriljem Katoliške
teološke fakultete v Đakovu v letih 2006–2012. Poleg rezultatov avtorica izpostavi tudi temeljne izzive za sodobno družbo in za Cerkev glede nekaterih vprašanj, ki so povezana s spolnostjo in s Cerkvijo. Podrobneje so predstavljena
štiri področja: predzakonski spolni odnosi, oploditev z biomedicinsko pomočjo,
kontracepcija in splav. Avtorica ugotavlja, da se na Hrvaškem dogajajo premiki
glede pojmovanja spolnosti v smeri večje liberalnosti in manjšega strinjanja
vernikov z uradnim stališčem Cerkve. Še posebno velik razkorak je na področju
vrednotenja predzakonskih spolnih odnosov in oploditve z biomedicinsko pomočjo. Po avtoričinem mnenju bi morali rezultati spodbuditi katoliško Cerkev
na Hrvaškem, da bi bolj nazorno predstavila krščanski pogled na spolnost in na
družino. Zapiše tudi nekaj konkretnih predlogov, kako bi lahko okrepili pastoralo na tem področju.

Ključne besede: spolnost, oploditev z biomedicinsko pomočjo, kontracepcija, splav,
katoliška morala

Abstract: A Moral Assessment of Viewpoints on Sexuality and Sex-Related
Questions Regarding Married Life

The article presents the results of the project titled Christian Identity and Quality of Married and Family Life that was carried out under the auspices of the
Catholic School of Theology in Đakovo in the years from 2006 to 2012. In addition, the author exposes the key challenges facing modern society and the
Church regarding sexuality and the Church. Four areas are presented in more
detail: premarital sexual relations, biomedically aided fertilization, contraception, and abortion. The author concludes that in Croatia there are shifts in the
perception of sexuality in the direction of greater liberalness and less agreement among the faithful with the official position of the Church, with a particularly large gap in the areas of premarital sexual relations and biomedically
aided fertilization; these results should spur the Catholic Church in Croatia to
more clearly present the Christian view of sexuality and family. The author makes some concrete proposals for strengthening pastoral efforts in this field.
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Živimo v času, v katerem so se številni kulturni, družbeni in politični dejavniki zarotili in izzvali vse bolj očitno krizo družine, zakonske morale in samega dostojanstva človeške osebe (EE 90). Naša sekularizirana in liberalna družba skuša prikazati negativno sliko o krščanskem nauku, za katerega mnogi menijo, da je netoleranten, konservativen, fanatičen in neobčutljiv za »višje vrednote zakonske skupnosti«. »Spolnost, zakon in zaščita človeškega življenja od spočetja do naravne
smrti, družina in vzgoja so se v sodobni, postmoderni družbi preobrazili v fenomene, pred katerimi se Cerkev v številnih moralnih prepričanjih jasno in nedvoumno razlikuje od raznih prevladujočih svetovnih interpretacij in vrednotenja teh
pojavov.« (Matulić 2008, 72) Posledica tega je, da se verniki v sodobni družbi pogosto sprašujejo, ali je pod pritiskom silnic postmoderne možno živeti zakon po
katoliških načelih z vsemi njegovimi vrednotami, predvsem na področjih predzakonske spolne vzdržnosti, reguliranja zakonske plodnosti, odnosa do zakonske
neplodnosti in soočenja z nezaželeno nosečnostjo.
To nas je spodbudilo, da smo z empirično raziskavo poiskali odgovore na nekatera pomembna vprašanja: Ali ima Cerkev pravico vstopati v človekovo intimno
sfero? Ali je zares prestroga pri vprašanjih o spolni morali? Ali se mora Cerkev
prilagajati duhu časa in pri tem žrtvovati svoje tradicionalne norme? Kako osmisliti zakon s krščansko identiteto, da bo postal mesto avtentične ljubezni? Zakaj
spolnost omejevati z institucijo, z zakonom in s prokreacijo? Kaj je z odgovornostjo,
ki izhaja iz takšnih odnosov? Vse to poraja številne dvome o vernikovem moralnem
življenju in postavlja pod vprašaj verodostojnost krščanskega etosa.
To je bil povod, da smo na Hrvaškem izvedli znanstveni projekt z naslovom Krščanska identiteta in kvaliteta zakonskega in družinskega življenja.

1.

Kratek opis projekta Krščanska identiteta in kvaliteta
zakonskega in družinskega življenja

Katoliška teološka fakulteta v Đakovu, ki je del Univerze Josipa Juraja Strossmayerja
v Osijeku, je izvedla znanstveno raziskavo z naslovom Krščanska identiteta in kvaliteta zakonskega in družinskega življenja.1
Izhodiščni cilj projekta je bil odgovor na vprašanje: Kako oblikovana verska identiteta vpliva na kvaliteto zakonskega in družinskega življenja?
Moj interes za projekt je izhajal iz želje po preverbi, kako intenzivno se moralne
sodbe kažejo pri spolni morali pred(zakonskega) in družinskega življenja. Pri tem
sem analizirala štiri tematske sklope, ki so skušali prikazati odsev verske identitete na izbranih področjih: predzakonski spolni odnosi, uporaba naravnih metod
uravnavanja spočetja, mnenja vernikov o fizični neplodnosti in o tehnikah oploditve z medicinsko pomočjo in sprejemanje neželene nosečnosti oziroma mnenja o
1

Projekt je potekal v letih od 2006 do 2012. Kvalitativna raziskava v obliki odprtih intervjujev se je izvedla
na vzorcu 1200 oseb; raziskavo je izvedla Agencija za družbene raziskave Target iz Zagreba. Pri projektu
je sodelovala skupina profesorjev Katoliške teološke fakultete pod vodstvom prof. dr. Pera Aračića.
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splavu.2 »Cerkev se zaveda, da zakon in družina predstavljata eno izmed najdragocenejših dobrin človeštva, in si želi, da se njen glas sliši in da svojo pomoč ponudi tistim, ki že poznajo zakonske in družinske vrednote, ter si prizadeva, da bi
jih le-te zvesto živeli v službi prave svobode in dostojanstva. Da bi uspeli uresničiti pomoč zakoncem pri spoznavanju poti njihove svetósti in izpolnitvi njihovega
poslanstva, je temeljno oblikovati njihovo zavest, da bi izpolnili božjo voljo na področju zakonskega življenja, torej v njihovi zakonski skupnosti in služenju življenju.«
(Šolić 1994, 206)

2.

Stališče do predzakonskih odnosov

Med izhodiščnimi predpostavkami in cilji raziskave smo za to poglavje navedli, da
želimo mlade usmeriti k odkritju indikativne vrednosti spolnosti in k zavedanju o
vlogi staršev in o svetovanju Cerkve pri pravilni vzgoji mladih.
Če želimo to uresničiti, se moramo najprej zavedati, da je mladim danes težko
odraščati, saj se spopadajo z različnimi težavami pri iskanju identitete in vrednot,
po katerih bi hoteli in morali živeti. Izpostavljeni so najrazličnejšim vplivom razumevanja občih in verskih vrednot in se zato pogostokrat počutijo nemočne in dezorientirane (Jugoslovanski škofje 1983, št. 12). Okolje, v katerem odraščajo, nedvomno vpliva na njihovo razumevanje spolnosti, ki čedalje bolj izkrivlja pravi
pomen človeške spolnosti, saj jo izkoreninja iz njene bistvene usmerjenosti na
celotno osebnost. »Mladi, s spuščanjem v predzakonske spolne odnose, banalizirajo spolnost in s tem človekovo osebnost. Spolnosti ne razumejo kot integralni
del osebe, ampak kot nekaj, kar se poseduje, kot sredstvo za uporabo, s katerim
razpolagamo po svoji volji. Z banaliziranjem lastne spolnosti se škodi razvoju osebe, njeni integraciji in usmerjenosti k drugemu. To je nevarna podlaga za zakonsko
nezvestobo in posledično za nestabilnost zakona in družine.« (Šolić 1994, 206)
V pomanjkanju moralnih dimenzij na področju spolnosti in v invaziji prevladujočega erotiziranega pristopa je spolnost vulgarno genitalizirana, prevladuje filozofija konzumizma, hedonizma in liberalizma, pod močnim vplivom permisivne
družbe, ki je zrušila vse tabuje in omejitve in idolizirala spolnost. Čedalje bolj očitno hipergenitalizacijo družbe opredeljujejo čezmerni erotizem, trženje s uporabo
zapeljivih atributov telesa, totalna promiskuiteta, propagirana vulgarnost v množičnih medijih in liberalna promocija seksualne (ne)morale. Ta ne(morala) je v
današnji permisivni družbi do neke mere individualizirana, osvobojena institucionalnih norm, zavedena s subkulturno genitalizacijo in s površnim pristopom k
spolnosti skozi depersonalizacijo ljubezni, ki je oslepljena za bistveno usmerjenost
na vrednost celotne osebnosti.
2

Pri njihovi analitični obdelavi in sociodemografski interpretaciji smo skušali predložiti relevanten pregled.
Izhajali smo iz preteklih raziskav, da bi dobili izhodiščno podlago za opredelitev ciljev in hipotez; tako bi
nam s predstavljenimi rezultati projekta uspelo prikazati pričakovana odstopanja in/ali ujemanje glede
na posamezni časovni razpon med raziskavo. Na podlagi dobljenih rezultatov smo vsako poglavje zaokrožili s končnimi moralno-pastoralnimi smernicami, ki so kakor spodbude za čedalje bolj zvesto pričevanje krščanske identitete in za uresničevanje vrednostno kakovostnejšega zakonskega življenja.
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Glede na stališče o predzakonskih spolnih odnosih se avtorji poprejšnjih raziskav strinjajo, da spolna morala mladih v marsičem odstopa od uradnega nauka
Cerkve, pri tem pa v današnji kompleksni družbi išče svojo individualno socialno
identiteto skozi konformistično vedenje. »Sodoben človek svojo spolnost živi na
križišču teh kontradiktornih in raztrganih izkušenj. Po eni strani je pogojen s tabuistično represijo preteklosti, katere zapuščine se ne more zlahka rešiti, po drugi
strani pa ga zaznamuje današnja permisivna kultura, ki stalno izvaja pritisk na vsakodnevno obnašanje.« (Aramini 2009, 225)
V kontekstu postmodernega razumevanja morale vstopanje v spolne odnose
ne pomeni nujno izražanja ljubezni. Pojem ljubezni zadeva golo »izvajanje ljubezni«, prek spolnosti na njeni najnižji genitalni ravni. V današnjem okolju hedonistične mentalitete sta telo in telesnost reducirana na čisto materialnost, na usmerjenost k užitku in učinkovitosti, odvzeta jima je razsežnost osebne resničnosti in
usmerjenost k drugemu in k Bogu (Vuletić in Pažin 2011; Vuletić 2008, 597). Namesto da bi prispevala k oblikovanju osebnosti, se spolnost uporablja za osebno
odtujenost, v kateri so se predzakonski odnosi stihijsko sprevrgli v neko quasi
normalno vedenje, »seks« pa je postal preizkus/dokaz ljubezni ali seksualne usklajenosti, golo razvedrilo, ker »tako vsi počnejo« brez kakršnihkoli omejitev.
Kot posledica tega je spolnost instrumentalizirana in čedalje bolj postaja priložnost in sredstvo za potrjevanje svojega lastnega »jaza« in egoističnega zadovoljevanja svojih lastnih želja in nagonov. Nenehno narašča število mladih, ki so odvisni
od odobravanja sprotnega seksa, od promiskuitete prostitucije, od odprtih zvez, od
poskusnega zakona, ki odstopajo od tradicionalnih vrednot spolnosti. Tako se izkrivlja in ponareja izvirna vsebina človeške spolnosti (EV 23; Pontificio consiglio della
pastorale per gli operatori sanitari 1995, št. 17). Spolnost izgublja svoj globoki, avtentični pomen. V teh družbenih okoliščinah popuščajo tradicionalne norme vedenja in se krepi propagiranje individualne morale, s katero se Cerkvi odvzema kompetentnost govora in celovitega tolmačenja spolnega področja človekovega življenja.
30. Kakšno je Vaše stališče do
spolnih odnosov pred poroko?
1. To je danes normalno.
2. Predzakonski spolni odnosi so
zaželeni zaradi pridobivanja izkušenj.
3. Predzakonske spolne odnose
bi priporočil ali tiho odobril
svojemu lastnemu otroku.
4. Ne odobravam predzakonskih
spolnih odnosov, ker niso v
skladu s cerkvenim naukom.
5. Ne odobravam predzakonskih
spolnih odnosov, ker so pogosto
vzrok za neželene komplikacije
(spolne bolezni, neželena nosečnost).

Sploh se ne Ne strinjam Ne morem
strinjam (v %)
se (v %)
oceniti (v %)

Strinjam se Popolnoma se
(v %)
strinjam (v %)

4,2

7,7

11,6

48,6

27,8

13,7

26,5

20,8

26,8

12,2

13,0

21,1

25,8

29,2

10,9

22,6

32,1

20,1

17,7

7,5

14,4

18,6

21,3

30,2

15,6

Tabela 1: Analiza dobljenih podatkov v projektu Krščanska identiteta in kvaliteta zakonskega

in družinskega življenja (Aračić, Džinić in Hlavaček 2011, 360).
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Z raziskavo ugotavljamo, da v takšnih okoliščinah mladi doživljajo religijsko prakso in promocijo krščanske morale kot težko združljivi s fenomenom (sub)kulture
seksualiziranega sveta, v katerem živijo, in da »trdna« stališča katoliške Cerkve do
posameznih vprašanj spolne morale vodijo do odtujitve vernika.
Z utemeljitvijo izhodiščne hipoteze smo prikazali, da se spolnost danes živi brez
norm in pritiskov in da današnja mladina živi v času, ko je seks postal sestavni del
zveze in je »normalno«, če mladi živijo v zunajzakonskih odnosih.
Rezultati kažejo, da je za današnjo mladino prakticiranje predzakonskih spolnih
odnosov bolj ali manj normalno in ga odobrava okrog 76,4 % naših anketirancev.
Glede na rezultate torej večina mladih meni, da so predzakonski spolni odnosi
povsem normalni, nimajo jih za greh in mislijo, da je »nenormalno« pričakovati
dolgoletno zvezo brez prakticiranja spolnih odnosov.
Če primerjamo dobljene rezultate z enako formulacijo vprašanja na poprejšnjih
raziskavah (Črpić 1995), ko je bil ta odstotek bistveno nižji, lahko z našimi rezultati
potrdimo hipotezo o čedalje večji permisivnosti in liberalnih tendencah sodobne
mladine in o opuščanju tradicionalno »konservativne« podobe nekdanje potrebne
nedolžnosti pri vstopanju v zakonski stan. Mladi sploh ne ločijo spolnih odnosov na
predzakonske in zakonske, še bolj problematično pa zveni, da večinoma mladi vstopajo v spolne odnose v mladoletni dobi, pred petnajstim letom starosti.3 Problem
je telesno/spolno dozorevanje pred psihološkim/duhovnim, zato se mora mlada
oseba naučiti vzdržnosti od svojih spolnih nagonov, dokler ni popolnoma pripravljena na darovanje same sebe. Oseba, ki nima sebe v lasti, se ne more niti popolnoma
predati, ne da bi pozneje občutila krizo identitete, saj jo je šele začela pridobivati.
Mladi se s prvimi spolnimi izkušnjami pod družbenim in (sub)kulturnim vplivom
želijo čimprej potrditi ter postajajo nestrpni in radovedni. To hipotezo naše raziskave potrjuje v 39 % (12,2 % tistih, ki se popolnoma strinjajo, in 26,8 % tistih, ki
se strinjajo), medtem ko večinski delež (40,2 %) pripada tistim, ki se s tem načeloma ne strinjajo (13,7 % se jih sploh ne strinja, 26,5 % pa se jih ne strinja).
Na podlagi takšnih razmišljanj smo preverili tudi stališče staršev in njihovo vlogo
pri usmerjanju spolne vzgoje svojih otrok. Velik odstotek staršev (40,1 %) pravi, da
bi predzakonske spolne odnose svojim lastnim otrokom priporočili ali pa potihoma
odobrili. Morda je takšen rezultat vendarle plod poraznega prepričanja in zavedanja staršev, da bi bil vsakršen njihov drugačni nauk in usmerjanje v nasprotju z drugimi odločilnimi spodbudami okolice in s prakso večine. Toda iz pogovorov smo
razbrali: starši menijo, da so pri pogledih na spolno vzgojo nekompetentni, in imajo v neki meri občutek sramu, tabuja, nelagodja, zato vzgojo prepuščajo drugim
institucijam, družbi ali pa otrokom samim, da najdejo tisto, kar se jim zdi pravilno.
3

Odločitev, da se spustimo v spolne odnose, ko za to še nismo dovolj sposobni, ima lahko veliko negativnih posledic. Pogosto se zgodi, da mladi, ki prakticirajo predzakonske spolne odnose, iz čezmernega
zanosa padajo v popolno malodušje, depresijo, frustracijo in nemoč; iz veličastnih misli v občutek nevrednosti in v manjvrednostni kompleks s prebujenimi občutki krivde in s slabo vestjo; lahko nastane
tudi situacija, ko se sklene neželen zakon, najhuje pa je, če se pri tem zgodi še neželena nosečnost, ki
nato povzroči nepremišljeno, prehitro sklenitev zakonske zveze, ne zaradi avtentične ljubezni, ampak
zaradi otroka, ki je »na poti«.
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Sploh ni
21. Kaj od navedenega je pomembno
pomembno
za dobro vzgojo otrok v družini?
(v %)
1. Primeren in odprt pogovor z otrokom o spolnosti.
2. Pustiti otroka, da se sam razvija.
3. Otroku ne vsiljevati svojih verskih
stališč.
4. Spoštovati otrokove želje.

Ni pomembno
(v %)

Ne vem
(v %)

2,3

6,2

20,8

48,9

21,9

6,4

22,8

21,9

36,1

12,9

4,5

19,1

26,4

37,0

13,0

0,6

4,6

19,8

55,6

19,4

Zelo je
Pomembno je
pomembno
(v %)
(v %)

Tabela 2: Analiza dobljenih podatkov v projektu Krščanska identiteta in kvaliteta zakonskega

in družinskega življenja (Aračić, Džinić in Hlavaček 2011, 356).

Neodločnost, neseznanjenost in nejasnost samih staršev o spolni vzgoji nam potrjuje tudi formulacija, pridobljena v korelaciji s katehetsko-interesnim področjem,
ko isti starši (ki bi potihoma odobrili predzakonske spolne odnose …) istočasno menijo, da bi se bilo za dobro vzgojo vendarle treba primerno in odprto z otrokom pogovarjati o spolnosti (70,8 %). Očitno moramo ta visoki odstotek jemati kot klic na
pomoč, kot potrebo po pastoralnem delovanju in po vključevanju Cerkve pri vzgojni
vlogi, ne le pri biološki razlagi spolnosti, ampak predvsem pri vrednostni opredelitvi.
Z raziskavo smo potrdili, da mladi religijsko prakso težko povezujejo s fenomenom mladosti, vendar pa med njimi kljub vsemu obstaja tudi odstotek tistih,
ki so pripravljeni slediti nauku Cerkve o predzakonski čistosti in o zahtevani vzdržnosti in prepoznavajo njegovo vrednost. V naših družbenih okoliščinah se v
prizadevanjih za upravičenost predzakonskih spolnih odnosov skuša vsiliti mit
statistične normalnosti in utemeljiti etično normo na sociografsko potrjenih dejstvih (sub)kulturnega situacionizma. Z raziskovanjem tega poglavja smo prišli do
prepričanja, da se skuša Cerkvi oporekati kompetentnost za vprašanja ljubezni,
spolnost pri mladih pa postaja razlog za distanciranje od Cerkve in od njenega
oznanila. 54,7 % vprašanih se je negativno izjasnilo glede trditve, da bi se predzakonskim spolnim odnosom morali izogibati, saj niso v skladu s cerkvenim naukom. Le 25,2 % pa je tistih, ki se jim zdi spoštovanje predzakonske čistosti po
priporočilih cerkvene morale, prikazane v neskladju z duhom časa, dokaj pomembno. Večinoma se zanika religiozna razsežnost spolnosti in se trdi, da je to
povsem antropološka stvarnost, ki je dana človeku in človek z njo svobodno
razpolaga.
Kriza krščanske spolne morale je odvisna od različnih dejavnikov, eden od njih
je prav gotovo tudi način predstavljanja norm spolnega vedenja. Glavne pomanjkljivosti cerkvenega sistema v zvezi s spolnimi normami so (Valjan 2002, 126):
–– sama formulacija spolnih norm (pretežno v zaskrbljenem tonu in na avtoritativen
način, ki zahteva popolno moralno poslušnost);
–– vsebina se izraža v normah, ki ne ustrezajo realnemu stanju;
–– razumevanje spolnih norm, ki so se sčasoma spremenile prek teološkega nauka.
Spolne norme se morajo formulirati in dojeti ne kot deontološke norme, kot
izraz absolutne moralnosti, ampak kot splošne vrednote v dinamični in pedagoški
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perspektivi. Če izhajamo iz teh kriterijev, lahko govorimo in moramo govoriti o
spolnih normah brez padanja v sterilni relativizem ali irealno abstraktnost.
V takšnem družbenem okolju mladi nimajo trdnih opornih in orientacijskih točk
za pravilno nadaljevanje. Da bi mladi, pa tudi prihodnje generacije družbe zgradili
pravilen odnos do zakona, je potrebno celovito, pravočasno, vztrajno delo že od
njihovega najzgodnejšega obdobja, v subsidiarni vzgoji staršev in cerkvene kateheze, da bi jih privedli do psihološke, efektivne in moralne zrelosti. Krščanska skupnost
in vzgojitelji morajo glede predzakonskih spolnih odnosov pri zaročencih in pri mladih ponuditi svoje razumevanje in konkretno organizirati delo prek dobrega pouka
in pravilne (in)formacije mladim, ne pa zgolj obsojati njihove izbire in aktivnosti.
Treba je prenoviti metodiko vzgojnega dela in moralne vzgoje, afirmirati in okrepiti vzgojno funkcijo šole in več pozornosti nameniti pripravi adolescentov na spolno, na zakonsko in na družinsko življenje, ki temeljijo na resničnih moralnih vrednotah (Vukasović 1991, 300). Pomembno je, da se organizira takšna pastorala,
ki bo skozi celotno otroštvo in mladost vzgajala za zakon in za družino. Takšen
pastoralni pristop ne bo v pomoč le zakoncem, ampak tudi Cerkvi sami, da se vera
ne bo razumela zgolj kot institucija, ki posega v človekovo intimo, ampak bo postala način življenja, opora, smisel življenja in vrelišče moralnih vrednot.
Če želi Cerkev pomagati mladim, jih mora podpreti pri iskanju identitete in jim
prikazati spolnost kot pozitivno vrednoto ter mlade prepričati, da se splača tako
živeti! »Naloga teologije je odkriti indikativno vrednost spolnosti in razsvetlili korak, da se človeška spolnost ne bi preoblikovala v destruktivno in odtujevalno moč,
ampak našla način avtentične osvoboditve.« (Valjan 2002, 63)
Mlade bomo morali prepričati o upravičenosti spolne morale. »Vsako človeško
obnašanje ima svojo moralno dimenzijo, spolno obnašanje ni nobena izjema. Če
se obide moralna razsežnost človeške spolnosti, se pade v nevarnost dezintegracije in dehumanizacije. Zgolj biološka ali sociološko-statistična kontrola so nezadostni
mehanizmi prizadevanja za usmerjanje človeškega spolnega obnašanja.« (113)
Da bomo uresničili cilj, kako pokazati vrednost spolnosti, je treba prepričljivo
poudarjati lepoto in pozitivni pristop k spolnosti prek iskrene in avtentično razumljene ljubezni. Starši, kateheti in duhovniki morajo z razumevanjem in s pretanjenim pristopom pokazati, da razumejo notranje borbe in težave s samokontrolo, ki ga mladim zadaja obdobje adolescence.
Cerkev je prepričana, da vera ne le sprejema in spoštuje tisto, kar je človeško,
ampak tudi očiščuje, povzdiguje in izpopolnjuje. Ostaja ji še moralno-pastoralna
naloga: v to prepričati tudi mlade!

3.

Uporaba naravnih metod za urejanje spočetja

Za urejanje spočetja znotraj zakonskega življenja Cerkev dopušča zgolj uporabo
naravnih metod. Temu vprašanju je bilo posvečeno 31. področje znotraj projekta.
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Da bi ljubezen dosegla polno osebno vrednost in resnično združitev moškega
in ženske, mora trdno temeljiti na sprejemanju vrednosti celotne osebe. Ljubezen
in z njo povezana spolnost sta vedno na višji ravni, ki ni zgolj biološka, temveč tudi
transcendentna, duhovno-duševna, saj zajemata celotno osebnost in sta usmerjeni k rodovitnosti na poti skupnega spolnega življenja. Normativno, personalno
utemeljene izhodiščne misli za presojo spolne aktivnosti potrebujemo za razumevanje, da združitev partnerjev ni nikoli zgolj biološko dejanje, ki istočasno ne bi
zajemalo vseh razsežnosti človekove spolnosti.
V luči pravilnega ovrednotenja človeške spolnosti moramo preučiti in razumeti pravilno pojmovanje človeške spolnosti in specifiko zakonskega dejanja in ga
zaščititi. Zato spolnosti ne moremo preučevati kot erotično igro, ampak moramo
realizirati sposobnost darovanja in čustvenega izpopolnjevanja ter odgovornost
do partnerja in do možnega potomstva.
Za tovrstno uresničitev poziva krščanska morala zakonce k spoštovanju svoje
narave v zakonskem odnosu. »Da bi svojo spolnost živeli in izpolnili svojo odgovornost v skladu z božjim naukom, je pomembno, da zakonci poznajo naravne
metode urejanja spočetja.« (Sveti zbor za katolički odgoj 1984, št. 62)
Glavni namen poglavja, ki je posvečeno naravnim metodam urejanja spočetja,
je bil, vključiti temo spolnosti v kontekst osebe in njene telesnosti in od tam potegniti predpostavke za pravilno moralno presojo uporabe posameznih metod.
Krščanski zakonci se pri svojem klicu k ljubezni in k odgovornemu starševstvu
pogosto znajdejo pred številnimi izzivi, težavami in nejasnostmi okrog naravnega
načrtovanja družine (Vuletić 2010). Sodobni pogled na spolnost bi z moralno-etičnega stališča na kratko lahko opisali kot banalnega in manipulativnega, posebno
na področju uravnavanja plodnosti. Drugače kakor nekoč, ko se zakonsko plodnost
blagoslavljali, se danes prizadevajo za njeno izključitev z vsemi mehansko-kemičnimi in farmakološkimi sredstvi, ki so omogočila, da se svobodna ljubezen promovira s protirojstno politiko »kulture splava« in »kontracepcijske mentalitete«. Moderni trendi namreč odbijajo stališče cerkvenega učiteljstva o urejanju zakonske
plodnosti, ki v svojem pogledu povezuje izraz ljubezni v medsebojnem združenju
(unitarni vidik) in odprtost za življenje (prokreacijski vidik).
Moralna norma glede različnih metod proti spočetju mora preseči golo instinktivno in zgolj biološko preučevanje človeške spolnosti. Iskati jo je treba znotraj
celostne vizije zakona in človeške ljubezni. Če sprejmemo to dejstvo, ni odgovorno, manipulirati z zakonskim dejanjem tako, da bo to dejanje izražalo zgolj psihološko-afektivno razsežnost, ne pa tudi prokreacijske, ali pa le biološko-telesno
dejanje, ne pa tudi afektivne in duhovne združitve. Dvojni namen zakonske združitve v ljubezni in odprtosti za življenje je sam po sebi objektivno neločljiv in sodi
v samo bit zakonskega dejanja.
Zato je bila naloga tega področja, skušati pokazati vzvišenost in dostojanstvo
zakonske poklicanosti pri krščanskem pogledu na spolno združitev zakoncev. To se
najbolj primerno izvaja s spoštovanjem naravnih metod, ki se bistveno razlikujejo
od prevladujočega pogleda na svet panseksualne kulture sodobne družbe, ki beži
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pred prokreacijo. Naravna kontracepcija je nedvomno zahtevna metoda planiranja
spočetja, ki zahteva sodelovanje obeh partnerjev: spoznati morata obdobja plodnosti in neplodnosti menstrualnega cikla, da bi lahko regulirala spolne odnose.
Ponujenim vprašanjem smo skušali dodati etično-orientacijsko sintezo spolne
morale. Kako v želji po telesni združitvi živeti zakonsko intimnost: moralno sprejemljivo, etično zavestno, medicinsko zanesljivo, občasno zaželeno, starševsko
odgovorno in pri tem še krščansko spodobno? Dosedanje raziskave v zvezi z izpraševanjem stališč in s prakticiranjem naravnih metod uravnavanja spočetja so pokazale, da obstajajo številne katoličanke, ki uporabljajo nekatere kontracepcijske
oblike (Matulić 2009, 452).
31. Katoliška Cerkev pri vprašanju načrtovanja števila otrok zahteva uporabo naravnih metod za uravnavanje spočetja. Kakšno
je Vaše stališče glede tega vprašanja?

Ne (v %).

Da (v %).

Ne vem,
ne morem oceniti
(v %).

1. Sprejemam naravne metode
uravnavanja spočetja.

13,2

68,1

18,7

2. Uporabljam naravne metode.

28,4

52,0

19,2

3. Menim, da naravne metode niso zanesljive.

31,4

34,9

33,7

Tabela 3: Analiza dobljenih podatkov v projektu Krščanska identiteta in kvaliteta zakonskega

in družinskega življenja (Aračić, Džinić in Hlavaček 2011, 360).

Glede na našo raziskavo lahko zatrdimo, da večina anketiranih, 68,1 %, kljub
vsemu sprejema naravne metode uravnavanja spočetja, medtem ko jih je 52 %
izjavilo, da te metode tudi dejansko uporablja pri svojih zakonskih združitvah. Kljub
želji po sprejemanju teh metod nekateri anketiranci, okrog 34,9 %, vendarle menijo, da načini, ki zahtevajo spolno vzdržnost, ovirajo razpoložljivost za spolni dialog zakonskega para in programersko organizirajo zakonsko življenje glede na
temperaturno krivuljo ali preračunanost koledarja: periodična vzdržnost včasih
razdvaja, namesto da bi združevala, in s tem ovira spontanost zakonske ljubezni v
dneh, ko je navzoča plodnost in ko se najbolj hrepeni po spolni združitvi.4
Z analizo dobljenih podatkov smo s skromnim optimizmom ugotovili, da večina
naših anketirancev sprejema in uporablja naravne metode spočetja v svojih zakonskih združitvah, opažamo pa velik odstotek tistih, ki še niso poučeni, pa bi jih
lahko k uporabi teh metod pritegnili tako, da bi jih plansko poučili o naravnih metodah s pomočjo vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih in cerkvenih ustanov.
Cerkvena skupnost se mora v današnjem času soočiti in truditi s problemom
uravnavanja rojstev, da ustvari prepričanja in zagotovi povsem konkretno pomoč
tistim, ki želijo očetovstvo in materinstvo živeti resnično odgovorno. »Nauk Cerkve
o uravnavanju rojstev, ki ga razglaša božji zakon, bi se mogel mnogim zdeti za iz4

Nasprotniki imenujejo te metode nenaravne, ker zadržujejo željo po spolni združitvi v plodnih dnevih,
ko partnerji po naravnih nagonih in zakonih občutijo močno potrebo po spolni aktivnosti.
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polnjevanje zelo težaven, da ne rečemo celo nemogoč. Kakor vse dragocene in
koristne dobrine zahteva tudi ta zakon od posameznikov, družin in od družbenih
skupnosti resne napore in mnoge žrtve. Kdor dobro premisli, bo uvidel, kako ti
napori človek plemenitijo in prinašajo blagor človeški družbi.« (HV 20)
Na področju odgovornega starševstva v prvi plan ne sodijo norme, ki govorijo
o metodah načrtovanja spočetja, ampak resnične vrednote, za katerimi nekdo
stoji s svojo moralno odločitvijo. Poslednja razsodnost vsake naravne metode ni
osredotočena na preprosto učinkovitost ali biološko verodostojnost, ampak na
usklajeno doslednost s krščansko vizijo spolnega izražanja zakonske ljubezni (Janez
Pavel II. 1984).
Moralno vrednotenje načina uravnavanja zakonske plodnosti presoja namen
zakoncev glede uporabe ustrezne metode, ki jo znanost in medicina vsiljujeta družinam prek raznih ponudb in »rešitev«, ki niso v skladu z božjo voljo. Da bi to lahko uresničili, je treba s ciljno pastoralno aktivnostjo spodbujati soodgovornost
vseh vernikov in skupnosti, predvsem zdravnikov, strokovnjakov, zakonskih svetovalcev in vzgojiteljev, ki lahko dejavno pomagajo zakoncem, da bodo svojo ljubezen živeli s spoštovanjem namena zakonskega dejanja.
Iz vsega navedenega se jasno kaže potreba po ustanovitvi inštituta za permanentno zakonsko in družinsko svetovanje, da bi razvijali čut odgovornosti. Naravne
metode skupaj s pravilno uporabo zagotavljajo zanesljivo možnost, da se opremo
na plodne cikluse, nedolžne so, krepijo obvladovanje samega sebe, pripomorejo k
boljšemu poznavanju in delovanju človekovega telesa in zakonce spodbujajo k odkrivanju drugačnih načinov izražanja ljubezni prek sentimentalnosti in v dialogu.

4.

Stališče do oploditve z medicinsko pomočjo

Medtem ko se velika večina partnerjev boji svoje plodnosti in jo omejujejo z raznimi metodami, si drugi del populacije čedalje bolj prizadeva doseči svojo prikrajšano generativno sposobnost oploditve z obljubami reprodukcijske medicine
in s tehnikami oploditve z medicinsko pomočjo.
Eno od življenjskih področij, ki vključujejo soodgovornost zakoncev pri uresničevanju božjega sostvariteljskega načrta, je moč njune prokreacije. Na žalost smo
priča povečanemu številu zakoncev, ki nimajo polne naravne možnosti za uresničitev starševske plodnosti.
V tem telesnem prikrajšanju se ne zadovoljijo le s površnim poznavanjem prepovedi Cerkve na tem področju, ampak s sodobnimi diagnostično-terapevtskimi
metodami za zdravljenje sterilnosti in s tehnikami zunajtelesne oploditve ali oploditve z medicinsko pomočjo poskušajo uresničiti željo po starševstvu. Od preprostih metod postopoma prehajajo na bolj kompleksne metode oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki za sabo povlečejo čedalje ostrejšo moralno sodbo. Kljub vsem
težavam medicinsko-etično-pravne narave se je tehnologija oploditve z biomedicinsko pomočjo vsilila kot optimalna rešitev za neplodne pare. Velika želja po po-
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tomstvu, zavestna stagnacija, moralna ignoranca, pa tudi vsesplošna neinformiranost vernikov o resničnem ozadju povzročajo zaslepljenost in vodijo v popolno
zaupanje v te čedalje bolj prestižne tehnike prokreacije.
Vprašanje, ki si ga naši anketiranci, prizadeti zaradi neplodnosti, pogosto zastavljajo, se glasi: če medicina ponuja metode za reševanje neplodnosti, zakaj jih ne
bi uporabili? Vsesplošno neznanje ljudi, zakonska nedorečenost in površno konzultiranje z zdravniki puščajo naše anketirance brez podrobnih razlag in odgovorov
na številna odprta moralna vprašanja, ki se skrivajo za to problematiko. V številnih
pogledih so metode reprodukcijske medicine takšne narave, da depersonalizirajo,
materializirajo, tehnizirajo ljubezen, osebnost in zakon. Z navedenimi metodami
pa se kompromitirajo integriteta in dostojanstvo osebe, njena svoboda in odgovornost, njena psihična, telesna in spolna integriteta.
Na temelju prejšnjih raziskav (Baloban in Črpić 2000, 325), ki so povezane z vprašanjem zakonske neplodnosti, lahko trdimo, da otroci pomenijo pomembno vrednoto za pomen in ohranjanje zakona (96 %). Z rezultati smemo potrditi, da lahko telesna
neplodnost enega od zakoncev močno načne stabilnost zakona. Raziskava kaže tudi,
da večina anketirancev, celo 70,6 %, ni seznanjenih s postopki umetne oploditve oziroma imajo o njej napačno predstavo. Največji delež anketirancev meni, da to pomeni zdravljenje neplodnosti in uresničevanje dozdevne »pravice do potomstva«.
Da bi današnjim vernikom pokazali krščansko moralno-avtentično posredovanje
človeškega življenja, smo v 32. poglavju projekta najprej skušali utemeljiti genetično
identiteto, na katere biološki podlagi se lahko nato razvija zrela verska identiteta.
Prvotni namen te sekcije je bil, ugotoviti, ali so otroci temeljna prioriteta zakonske vrednosti. Izhajali smo iz ugotovitev in iz samih statističnih podatkov o
biološko-reprodukcijskih težavah, ki prizadenejo 10–12 % zakonov.
Rezultati našega projekta kažejo odgovore na vprašanje, kako se odzvati ob neplodnosti zakonca.
32. Kakšno je Vaše stališče do neplodnosti enega od
zakoncev?
1. Ob neplodnost enega od zakoncev je treba izkoristiti vse metode oploditve z medicinsko pomočjo.
2. Neplodnost je treba sprejeti in zakonsko življenje
usmeriti k skrbi za revne in zapuščene otroke.
3. Partnerjeva telesna neplodnost se lahko nadomesti s posvojitvijo otroka.

Ne
(v %).

Da
(v %).

Ne vem, ne
morem oceniti
(v %).

7,4

75,5

17,1

22,2

48,7

29,2

5,7

72,0

22,3

Tabela 4: Analiza dobljenih podatkov v projektu Krščanska identiteta in kvaliteta zakonskega

in družinskega življenja (Aračić, Džinić in Hlavaček 2011, 361).

Prvi cilj raziskave o stališčih naših anketirancev do neplodnosti enega od zakoncev je bil, preveriti, ali bi anketiranci odobrili in bili pripravljeni izkoristiti vse metode oploditve z medicinsko pomočjo. Kakor vidimo, se je 75,5 % naših anketirancev odločilo v prid OBMP. Z raziskavo smo potrdili, da je našim anketirancem za
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njihovo zakonsko ljubezen zelo pomembna prokreacija. Možnost prokreacije je
dar in namen same zakonske ljubezni in obenem pot do svetosti zakoncev v njihovi odprtosti za rojevanje in sprejemanje potomstva. Na žalost smo v naši družbi priča številnim parom, ki za tovrstno uresničitev potrebujejo medicinsko pomoč.
Ta pomoč se mora v nekaterih primerih omejiti na tiste tehnike, ki spoštujejo pomembne in neločljive dimenzije duhovne in telesne združitve zakonskih partnerjev v spolnem aktu, ki je dostojanstven za nastanek novega življenja.
Naši verniki so v svojih odgovorih glede ustvarjanja potomstva pripravljeni sprejeti vse načine in metode, da bi postali starši. Želja zakoncev po potomstvu, to je:
po realizaciji starševstva, je povsem naravna in upravičena, vendar ni zadosten
razlog niti motiv za moralno opravičevanje potomstva »za vsako ceno«. Najdemo
ga v kontekstu neoliberalnih argumentov v prid reprodukcijskih pravic človeka.
Povezano je z biomedicinskimi posegi v človeško rojevanje, z medicinsko pomočjo,
z zunajtelesno ali umetno oploditev. Tu se porajajo številna etična vprašanja.
Novi medicinski dosežki reprodukcijske medicine pogosto izzivajo razprave, tako
s sociološkega kakor z etičnega vidika. Umetne oploditve ne moremo obravnavati izključno z biološkega in z medicinskega vidika in pri tem ob strani puščati moralna in pravna stališča, o katerih bi se morali podrobno in primerno konzultirati
pred oploditvijo z medicinsko pomočjo. »Pri zdravljenju neplodnosti morajo novi
medicinski postopki spoštovati tri temeljne dobrine: a) pravico do življenja in telesno nedotakljivost vsakega človeškega bitja od spočetja do naravne smrti; b)
zakonsko zvezo, ki vključuje vzajemno spoštovanje pravice, da postaneta oče in
mati samo drug preko drugega; c) specifično vrednoto človeške spolnosti, ki zahtevajo, da je človeško posredovanje življenja sad zakonskega dejanja, ki je značilno za ljubezen med zakoncema.« (Kongregacija za verski nauk 2009, št. 12)
Zdravniški poseg se dopušča le pod pogojem, da pripomore k učinkovitosti samega dejanja, vendar ga ne zamenja (po načelu aujuvatio naturae), in se uporablja
kot pomoč zakoncema in njuni plodnosti. V luči teh načel moramo izključiti vse
načine heterologne umetne oploditve, pa tudi tiste načine homologne tehnike
umetne oploditve, ki zamenjujejo zakonsko dejanje.
Če zakonca ne moreta imeti svojega lastnega otroka, a si ga močno želita, lahko
svojo željo potešita s posvojitvijo otroka ali pa sprejmeta svojo zakonsko-generativno neplodnost in se usmerita k drugačni obliki izpolnjenosti. V tem primeru
bosta imela oba enaka čustva do otroka; zanj bosta skrbela z enako ljubeznijo in
skrbnostjo; v njem bosta našla izpolnitev svojih starševskih občutkov in hrepenenj.
Posvojeni otrok je lahko pravi blagoslov in rešitev, da zakon kljub neplodnosti ostane trden in stabilen. Poleg tega pa se lahko zakonca bolj intenzivno posvetita služenju ljudem na socialni in pastoralni ravni in tako v veliki meri sublimirata željo
po potomstvu (Šolić 2002, 259).
Ploden zakon se ne kaže le v rojevanju otrok. Papež Janez Pavel II. je zapisal:
»Ne smemo pa pozabiti, da zakonsko življenje tudi tedaj ne izgubi svoje vrednosti,
če roditev novega življenje ni mogoča. Telesna nerodovitnost more biti zakoncema
pobuda za drugačno pomembno služenje človeškemu življenju, kot so posvojitev,
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različne oblike vzgojne dejavnosti, pomoč drugim družinam ali pa revnim in prizadetim otrokom.« (FC 14). Ta priporočila bi sprejelo 48,7 % naših anketirancev,
le 22,2 % pa ne, medtem ko 29,2 % anketirancev ni prepričanih, ker pravijo, da
niso v takšni situaciji in niso o tem še nikoli razmišljali.
Glede na vse te ugotovljene podatke lahko povzamemo, da so naši anketiranci
pripravljeni ob morebitni neplodnosti izkoristiti vse metode OBMP (75,5 %), vendar tudi sprejeti in svojo zakonsko neplodnost nadomestiti s posvojitvijo, toda šele
po preizkusu vseh ponujenih metod »vsemogočne reprodukcijske medicine«. Nekateri biologi s tem opravičujejo tezo »sebičnega gena«. To se najde v kontekstu
neoliberalnih argumentov v prid reprodukcijskih človekovih pravic.
Za utrditev naših vernikov v krščanski identiteti je treba pokazati na nekatere
moralno-etične smernice, s katerimi bi morali ozavestiti ljudi pri pastoralnem bioetičnem posvetu pred pristopom k oploditvi z medicinsko pomočjo.
Cerkev razume trpljenje neplodnih zakoncev in njihovo željo po potomcih, vendar sama želja ne more opravičiti »proizvodnje potomstva po naročilu« s pomočjo
vsemogočne reprodukcijske medicine. Takšna medicina je omogočila podrejanje
procesa človeškega rojstva goli tehnologizaciji in medikalizaciji, ki človeško življenje obravnava kot izdelek ali rezultat tehnične operacije. Nosečnost je postala
dejanje, ki ga lahko natančno programiramo, in prispeva k razumevanju otroka
kot zahtevanega objekta, ko prokreacija dobiva konzumistično vrednost. Umetna
oploditev postaja sredstvo zadovoljitve samoprisvojenih pravic očetovstva ali materinstva.
Znotraj pastoralnih zahtev Cerkev jasno spodbuja k opogumljanju raziskav, ki
bi pripomogle k zmanjšanju človeške neplodnosti pod pogojem, da so v službi
človeka, njegovih neodtujljivih pravic, njegovega pravilnega in celovitega dobrega
v skladu z božjim naukom in z božjo voljo (KKC 2379; 2375).

5.

Soočanje z neželeno nosečnostjo

Medtem ko številni pari sanjajo o starševstvu, se drugi odločajo za splav, da bi namerno prekinili nosečnost. V 33. poglavju projekta so predstavljena stališča o soočanju z neželeno nosečnostjo.
Ko se oseba znajde v neželeni nosečnosti, se pogosto zateče k splavu in k odstranitvi spočetega življenja. S sodobnimi farmakološkimi tehnikami je to dejanje
mogoče opraviti bolj prefinjeno. Čedalje bolj nejasna je meja med kontracepcijo
in samim splavom, saj obstajajo abortivna sredstva, ki preprečujejo ugnezdenje
že oplojenega jajčeca in se uvrščajo znotraj enake vrste sredstev za tako imenovano »preprečevanje nosečnosti«.
Najpogostejši vzroki za mentaliteto, ki je nasprotna prokreaciji, so v zakonski
legalizaciji splava, v protirojstveni politiki, v krizi materinstva, v indiferentni družbi, v neugodnem materialnem stanju, v čustveni nezrelosti, v izgubljanju občutka
za požrtvovalnost in altruizem, v vsesplošnem pomanjkanju ljubezni nasploh, pa
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tudi v dojemanju življenja, ki se rojeva in razume kot prepreka egoističnemu razvoju svoje lastne osebnosti. Splav se glede na vse to kaže kot edini odgovor na
neuspelo kontracepcijo.
Medtem ko cerkveni dokumenti jasno obsojajo hoteni splav kot neposredni in namerni umor človeškega življenja, sodobne liberalno-permisivne filozofije in družbene
ureditve skušajo splav depenalizirati, legalizirati in ga prikazati kot nedolžno rešitev za
neželeno nosečnost. Pri tem se sklicujejo na svobodo, na pravico in individualno avtonomijo subjekta, ki sam odloča o končni rešitvi. Življenje, ki bi lahko nastalo iz spolnega srečanja, se v luči hedonistične mentalitete obravnava kot ovira egoističnemu
razvoju svoje lastne osebnosti, zato se zdi, da je splav edina možna rešitev. S tem se
razvija, raste in čedalje bolj oživlja abortivna mentaliteta »kulture smrti«.
Rezultati prejšnjih raziskav kažejo, da se velika večina državljanov strinja: s splavom se prekine človeško življenje, vendar mnenje glede (ne)dopustnost splava
variira glede na različne okoliščine. Stališče o splavu je interpretirano z variacijami
permisivnosti v posameznih primerih.5
33. Ali se glede soočanja z neželeno
nosečnostjo strinjate z navedenimi trditvami?
1. Splav je nujno zlo, ki mora ostati kot
možni izbor vsake ženske.w
2. S splavom se prekine že spočeto življenje.
3. Otrokov oče mora prav tako odločati o
splavu.
4. Splav ženski povzroči trajne psihološke
posledice.
5. Osebno ne bi nikoli naredila splava (ne
bi dovolil svoji ženi/dekletu, da ga naredi).
6. V posameznih primerih se mi zdi splav
opravičljiv.
7. Splav je treba prepovedati z zakonom.
8. Cerkev se ne bi smela vmešavati v
vprašanje o splavu.
9. Le ženska, ki zanosi, se more odločati o
splavu.

Sploh se ne
strinjam
(v %).

Ne strinjam se
(v %).

Ne vem,
Popolnoma
ne morem Strinjam se
se strinjam
oceniti
(v %).
(v %).
(v %).
16,5
38,5
22,7

10,7

11,7

(13,6)5
2,4

(8,3)
7,1

(12,9)
16,7

(26,8)
40,4

(37,6)
33,4

(4,0)
4,0

(4,7)
6,1

(10,0)
16,2

(25,9)
46,2

(54,7)
27,5

(4,9)
3,0

(3,4)
6,7

(9,8)
26,6

(31,3)
34,9

(49,9)
28,8

(2,9)
7,2

(4,0)
16,3

(17,9)
25,5

(27,8)
23,4

(46,0)
27,5

(12,5)
6,0

(11,0)
5,2

(20,8)
14,9

(15,5)
46,2

(39,3)
27,7

(8,0)
31,9

(5,3)
29,0

(12,6)
20,4

(32,3)
8,8

(41,1)
9,8

(37,2)
10,6

(18,0)
16,4

(18,4)
20,4

(8,6)
29,8

(16,2)
22,8

(22,6)
9,3

(16,3)
22,7

(20,7)
30,2

(16,6)
26,0

(23,1)
11,8

(17,6)

(14,6)

(19,3)

(21,9)

(25,6)

Tabela 5: Rezultati znanstvenoraziskovalnega projekta Krščanska identiteta in kvaliteta za-

konskega in družinskega življenja (Aračić, Džinić in Hlavaček 2011, 361).

61,2 % naših anketirancev ima pretežno enako stališče, da bi namreč moral
splav ostati izbira ženske, medtem ko je vsega 22,4 % tistih, ki se s tem ne strinjajo. Na podlagi tega velja prepričanje o individualni interpretaciji in osebni odločitvi ženske, ki se znajde v takšnem, zanjo »neželenem« stanju.
5

Podatek v oklepaju velja za rezultate prejšnje raziskave (Baloban in Črpić 1998, 645).
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73,8 % anketirancev meni, da se s splavom prekine že spočeto življenje. Glede
na prejšnje raziskave, v katerih je bil ta odstotek 80,6 % in je pričal o večjem zavedanju ljudi o prekinitvi spočetega življenja, imamo danes anketirance, ki so počasi prevzeli neoliberalna prepričanja. Ti ljudje so plod sodobne liberalno-individualne kulture, v kateri potekajo ostre razprave o temeljni pravici do življenja.
Človeško življenje gre skozi različne valorizacije in interpretacije. Moderne biološke znanosti si prizadevajo govoriti o človeku kot o potencialni osebi že od njegovega spočetja dalje. Nekateri pripadniki sodobnih bioetičnih razprav se z njimi
ne strinjajo in glede na fazo embrionalnega razvoja različno preučujejo človeški
plod in mu samovoljno pripisujejo neki določen status in kot posledica tega pravico do življenja. Človeškim bitjem se oporeka ontološki status nosilcev pravic.
»Oporekanje pravice do življenja človeškega embria s strani liberalne filozofije in
bioetike ni le ontološko demoliranje človeka, ampak tudi prevzemanje nase pooblastila za razpolaganje s pravico do življenja.« (Matulić 2006, 50)
Na znanstvenem in družbenem področju opažamo uporabo nejasne in lažne
terminologije, s katero se skuša – z uporabo drugih imen – zamaskirati termin splav,
da bi bil manj viden. Govorimo o manipulacijskih informacijah, kakor so »čiščenje«,
tehnika »kontrole rojstva« (nepravilno imenovane kontracepcijske, saj so v bistvu
to interceptivne ali protivgnezditvene tehnike); plod se imenuje skupek ali konglomerat celic, ki postopoma dobiva dušo, poznamo pojmovanje predzarodka in še
druge teorije, ki zagovarjajo idejo, da obstaja postopni proces humanizacije.
Na vprašanje, ali ima zarodek moralni status, obstajata dve nasprotni stališči.
Nekateri menijo, da je zarodek nukleus življenja, potencialni človek in ima kot takšen status človeške osebe, to pa zahteva človekov moralni pristop in ga je zato
treba brezpogojno varovati. Drugi pa trdijo, da je zarodek le skupek človeških celic, ki same po sebi nimajo moralne vrednosti vse do nekega določenega stadija
razvoja. Zato zarodek še nima priznane »brezpogojne pravice do življenja«.
V nasprotju s temi individualistično-pluralističnimi nazori neoliberalnih bioetičnih napetosti in v nasprotju z nezmožnostjo njihovega konsenza katoliška Cerkev
zarodku nedvomno priznava status človeškega bitja od samih začetkov njegovega
obstoja. Cerkev zagovarja prepričanje, da se »mora človeško življenje spoštovati
in varovati od trenutka njegovega spočetja« (Sveta stolica 1984, 13; HV 14.; FC
30). »Zato sad človeškega spočetja zahteva od prvega trenutka svojega obstajanja, to je že takoj, ko se izoblikuje zigota, tisto brezpogojno spoštovanje, ki ga
moralno dolgujemo človeškemu bitju v njegovi telesni in duhovni celoti. Človeško
bitje moramo spoštovati in ravnati z njim kot z osebo že takoj od njegovega spočetja dalje in smo mu zaradi tega od tistega trenutka naprej dolžni priznavati osebnostne pravice, med katerimi je predvsem nedotakljiva pravica vsakega nedolžnega človeškega bitja do življenja.« (Kongregacija za verski nauk 1987, 20)
»Sodobne raziskave čedalje bolj potrjujejo že prej sluteno dejstvo: pri vsakem
namerno izvedenem splavu sta dve neposredni žrtvi, mama in otrok, pa tudi oče,
ki ni nič manjši faktor ter nosilec odgovornosti za nastanek in usodo spočetega
bitja. Upravičeno lahko govorimo o postabortivnem sindromu pri mami in očetu.«
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(Casey 1996, 18–20; Rue in Tellefsen 1996) Tudi sami smo potrdili njegovo pomembno vlogo pri soodločanju, saj se 74,7 % anketirancev strinja s to trditvijo.
Številni znanstveniki družboslovnih in medicinskih ved se strinjajo, da najmanj
10–30 % žensk, ki splavijo, trpi zaradi resnih, dolgotrajnih in negativnih psiholoških
posledic. Zdi se, da se te drame in samih psihičnih posledic zavedajo, okrog 63,7
% populacije pa s svojim izrečenim strinjanjem vse to sluti. V naši raziskavi se 27,5
% anketirancev popolnoma strinja, da nikoli ne bi naredili splava niti ne bi svojemu
dekletu/ženi dovolili, da ga naredijo. Če k njim prištejemo še 23,4 % tistih, ki se
strinjajo s tem, dobimo približno 50,9 % tistih, ki s propagiranjem katoliškega moralnega nauka in z zaščito nerojenega človeškega življenja sledijo pravi poti.
Da bi bil v nekaterih primerih lahko splav upravičen, trdi 27,7 % tistih, ki se popolnoma strinjajo, in 46,2 % tistih, ki se strinjajo. Splav bi morda lahko bil upravičen ob posilstvu ali incestu (le 1 % vseh primerov); ob abnormalnosti ploda (1 %
vseh primerov); ko je ob nadaljnjem razvoju otroka v materinem telesu ogroženo
njeno zdravje (3 % vseh primerov); če nosečnost podreja žensko in zadržuje njeno
kariero in izobraževanje (večine žensk nosečnost ne ovira pri delu ali dokončanju
izobraževanja, zakoni pa preprečujejo delodajalcem, da bi odpuščali ali diskriminirali nosečnice, ženske niso prisiljene obdržati rojenega otroka, vedno obstaja
možnost posvojitve in socialnih ustanov, ki sprejemajo takšne matere). Vidimo,
da se tovrstni primeri zelo redko najdejo, zato jih ne bi bilo treba opravičevati v
tako velikem odstotku.
Če govorimo o specifičnem primeru terapevtsko induciranega splava, ko nadaljevanje nosečnosti resno ogroža življenje ženske, kvaliteta spočetega plodu pa je
takšna, da ne omogoča normalnega nadaljnjega razvoja, se po načelu dejanja z
dvojnim učinkom splav dovoli, ko se vsaj ženski reši življenje, smrt fetusa pa nastopi kot drugotni, nehoteni učinek.6
Želeli smo pogledati tudi odgovore na vprašanje, ali je treba splav z zakonom
prepovedati. V vseh državah, kjer je splav legaliziran, plod nima statusa ustavne kategorije, da bi mu ustava zagotavljala in ščitila temeljno pravico do življenja, ki jo je
treba priznati vsakemu posamezniku od njegovega spočetja dalje. Danes je bolj poudarjena individualna avtonomija samovoljnega odločanja kakor pa demokratična
pravica. Na Hrvaškem se še vedno razpravlja o spremembi zakona o legalizaciji splava iz leta 1978. Ta zakon je v izrecnem nasprotju z Ustavo Republike Hrvaške, v kateri je v 21. členu zapisano, da »ima vsako človeško bitje pravico do življenja« (Republika Hrvatska 2001, čl. 21). Zdi se, da velika večina naših anketirancev ne nasprotuje neustavnosti veljavnega zakona, saj se jih 31,9 % sploh ne strinja s trditvijo, da
bi bilo treba splav z zakonom prepovedati, prišteti pa moramo še 29,0 % tistih, ki se
s tem ne strinjajo. Tako dobimo 60,9 % anketirancev, ki podpirajo legalnost splava.
Le 9,8 % + 8,8 % pa je tistih, ki bi se strinjali z razveljavitvijo tega zakona.
Tistega, kar je objektivno in moralno nedopustno, ne sme noben pozitiven dr6

Spomnimo na pogoje uporabe tega načela ob splavu: zdravnik lahko ta poseg opravi le, da bi rešil življenje pacientke; zla se ne smemo osvoboditi prek umora fetusa (cilj ne opravičuje sredstva); zdravniški
postopek mora biti edini izhod in je nezamenljiv s čim drugim.
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žavni zakon spremeniti v pravno dopustno, saj je pravni red podrejen moralnemu
redu. Zavest konkretne osebe, ki meni, da je namerni splav nemoralno dejanje,
dopušča stališče, da takšnega dejanja noben državni zakon ne more spremeniti v
pravno dopustno.
V katoliški tradiciji veljajo jasna stališča o splavu kot prekinitvi življenja. O tem
govorijo številni cerkveni dokumenti, ki ga izrecno obsojajo in razglašajo za »težak
zločin« in »težak moralni nered« (Congregazione per la dottrina della fede 1974,
št. 14; GS 51). »Cerkev je poklicana, da znova ter z jasnejšim in trdnejšim prepričanjem vsem pokaže svojo odločenost, da bo z vsemi sredstvi branila človeško
življenje zoper vse napade in na vsaki stopnji razvoja.« (FC 30) Ta klic k sodelovanju v božjem stvarstvu se razodeva v klicu k spoštovanju človeškega življenja od
vsega začetka, še posebno nerojenega življenja (EV 42; 44; 58–63).
Glede na zgoraj navedene trditve o kompetentnosti in nujnosti, da se Cerkev »vmešava v vprašanje o splavu«, je resnično zaskrbljujoče, da se 22,8 % ljudi popolnoma
strinja in 29,8 % strinja s tem, da se Cerkev ne bi smela vmešavati v to področje.
Z liberalno-individualno možnostjo za legalizacijo prekinitve nosečnosti, po kateri ima ženska pravico, da s svojim telesom razpolaga kot s svojo lastnino, se razglaša kriterij individualne svobode in osebne izbire: moralno se opravičuje svobodna izbira splava, še posebno ob tako imenovani neželeni nosečnosti. Možnost
»pro choice« v naši raziskavi podpira približno 37,8 % anketirancev; medtem ko
se 32 % »pro life« orientiranih anketirancev z njo ne strinja.
Glavna skrb in prizadevanje Kristusove Cerkve (pa tudi naši cilji raziskovanja
tega segmenta) sta, da se življenje zaščiti in spodbuja. To prizadevanje se uresničuje z ozaveščanjem o moči zločina, s katerim se neposredno ubije življenje, za
katerega nastanek smo odgovorni sami; in s poudarjanjem ontološko-antropološkega pravnega stališča človeškega zarodka kot konkretnega človeškega bitja od
trenutka njegovega spočetja dalje, po katerem temu zarodku pripada nesporna
prirojena temeljna pravica do življenja.
»Prva pravica človeške osebe je pravica do življenja. Obstajajo tudi druge pravice, ki so človeku dragocene, vendar pravica do življenja je temeljna in pogoj za
ostale pravice, zato jo je potrebno braniti bolj kot druge pravice. Nobena družba
ali javna oblast katerekoli oblike nima pravice, da bi nekaterim priznala, drugim
pa odvzemala to pravico. Ta pravica namreč ne izhaja iz dobre volje nekoga, le-ta
je pred vsako milostjo in kot takšna zahteva priznanje; ko pa se jo zanika, se s tem
krši pravičnost v strogem pomenu te besede.« (Congregazione per la dottrina della fede 1974, št. 11)
Splav se ne sme nikoli odobravati, predvsem pa je treba odstraniti vzroke zanj.
Vse to zahteva številne akcije: od družbeno-kulturološke, politične in socialne do
cerkveno-pastoralne. Najpomembnejša naloga Cerkve v teh okoliščinah je: skušati mora preprečiti, da bi se splav zgodil, in narediti vse za pomoč ogroženim
ženskam s svetovanjem in z duhovno podporo krogom reševanja in vrednotenja
ter promoviranja miselnosti »pro life«. Od medicinske stroke pa se – v skladu z
zdravnikovim poslanstvom – pričakuje, da bo, kolikor bo le mogoče, ohranjala in
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spodbujala življenje, nikakor pa ga ne uničevala, še posebno ne v stadiju, ko je
najbolj ranljivo.
In ne nazadnje: moralno-pastoralna zahteva tega poglavja imperativno ukazuje, da mora biti vsakemu človeku »priznano dostojanstvo osebe od spočetja do
naravne smrti. To temeljno vodilo izraža veliki DA človekovemu življenju in mora
biti v središču etičnega razmišljanja o biomedicinskih raziskavah, ki imajo vedno
pomembnejšo vlogo v današnjem svetu.« (Kongregacija za verski nauk 2009, 5)

6.

Sklep

Filozofija današnje družbe v marsičem velja za liberalno, v moralnem smislu pa za
permisivno. To se še posebej kaže v spolnosti. K njeni liberalizaciji so veliko pripomogla egoistično-hedonistična prizadevanja za osvoboditev od tabuistične represije preteklosti, ki jo spodbujajo erotizirane (sub)kulturne spodbude množičnih
medije, s katerimi sta se spremenila način življenja in odnos do spolnosti.
Namesto da bi spolna združitev, ki je primerna za izražanje medsebojne ljubezni in nežnosti med partnerjema, pomenila edinstveni način za poglabljanje njune
popolnoma predane pristnosti v lepoti odnosa, ki je značilen le za zakonca, se ji v
današnji panseksualni kulturi odvzema možnost, da bi se dogajala znotraj zakonske zveze in njene biološke odprtosti za rojstvo.
Odgovorno starševstvo se v teh liberalno-permisivnih družbenih okoliščinah
identificira s kontracepcijo. Ob neuspešni kontracepciji pa se raje zatečemo k splavu kakor pa k razmišljanju in sprejemanju posledic prokreacijske odgovornosti
spolnega odnosa.
Za izvedbo tega projekta so nas navdihnile ideje vodstva katoliške Cerkve, ki
pravijo, da »Cerkev zna ceniti tudi sociološka in statistična raziskovanja, če se zde
koristna za dojetje zgodovinskih okoliščin, v katerih mora vršiti pastoralno delo,
in če pripomorejo k boljšemu poznanju resnice« (FC 5) ter da »je potrebno v moralni teologiji, bolj kot v drugih teoloških disciplinah, upoštevati rezultate naravoslovnih in humanističnih znanosti ter človeškega izkustva; čeprav je jasno, da znanstveni rezultati ne morejo utemeljiti ali celo ustvariti moralnih norma, pa lahko
močno osvetlijo položaj in obnašanje človeka« (Sveta kongregacija za katolički
odgoj i izobrazbu 1976, št. 99). Ker zakon in družina kot instituciji ustrezata najglobljim zahtevam srca in dostojanstva osebe (CIV 44), sem – še posebno po dobljenih rezultatih projekta – globoko prepričana, da ju je treba postaviti v središče
nove evangelizacije; tako bi postala predmet resnega in sistemskega preučevanja,
razmišljanja in moralno-pastoralnega delovanja.
V sodobni družbi, znotraj katere smo izvajali raziskovalni projekt, obstaja veliko
dejavnikov, ki religijsko identiteto pospešujejo ali pa jo vodijo v krizo. Le z odkrivanjem resnične, moralno utemeljene identitete krščanskih vrednot zakona bosta
lahko tako družba kakor krščanska skupnost našli zanesljiv način za nadaljnji obstoj.
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Kratice
CIV
EE
EV
FC
GS
HV
KKC

–
–
–
–
–
–
–

Benedikt XVI. 2009.
Janez Pavel II. 2003.
Janez Pavel II. 1995.
Janez Pavel II. 1982.
drugi vatikanski cerkveni zbor. 1980.
Pavel VI. 2014.
Slovenska škofovska konferenca. 1993.
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