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1. Introducere
Adesea auzim oamenii făcând o distincție între convingerile lor personale și principiile morale care, în opinia lor, ar trebui să susțină
bunul mers al societății: „Personal, sunt bineînțeles împotriva avortului, dar nu cred că această părere ar trebui impusă tuturor acelora care
cred că avortul este acceptabil din punct de vedere moral”. Sau: „Eu sunt
împotriva căsătoriilor unisex, dar sunt atât de mulți oameni care nu împărtășesc credința noastră referitoare la sfințenia căsătoriei”. Sau: „Eu
personal nu aș apela la serviciile unei mame surogat. Dar dacă oamenii
cred că este în regulă, ar trebui să fie lăsați să facă acest lucru”.
Ezitarea de a impune propriile „valori” asupra restului societății ar fi
de înțeles dacă acele valori ar fi bazate pe o alegere pur subiectivă și
irațională. Adeseori, însă, lucrurile nu stau așa. Preceptele morale autentice nu sunt bazate pe „valori” subiective, ci pe adevăruri obiective
și, din acest motiv, nu este numai legitim, ci și necesar să le impunem
asupra celor ce nu le acceptă: pentru ca o societate să trăiască în pace
și justiție, este necesar ca sistemul juridic să fie în acord cu Dreptul
Natural. Principiile morale și legislația care nu sunt în acord cu
Dreptul Natural vor duce, în cele din urmă, la distrugerea oricărei societăți care le îmbrățișează. Acesta este motivul pentru
care ar fi greșit să privim moralitatea ca pe un aspect privat.
Acceptarea divorțului, a practicilor contraceptive, a avortului, a
homosexualității, a maternității surogat etc. are implicații nu
numai asupra celor direct implicați, ci asupra întregii societăți,
inclusiv asupra celor ce se împotrivesc acestor practici. Acceptarea acestora drept „chestiuni private”, în care fiecare să fie lăsat
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să ia propriile decizii, este echivalentă cu acceptarea situației
în care persoanele individuale sau grupurile de persoane având
cele mai joase standarde morale și culturale să fie lăsate să
stabilească standardele și să facă regulile pentru restul omenirii.
Ceea ce rezultă din această acceptare este un proces de degradare a
civilizației.
Decăderea morală a unei societăți este parcursă de cele mai multe ori
în câteva etape, care sunt ușor de recunoscut. În prima etapă, legile
juste și echitabile, încă în vigoare, nu mai sunt respectate. În a doua
etapă, aceste legi nu mai sunt puse în aplicare. În a treia etapă, sunt
luate în derâdere la nivel public. În a patra etapă, sunt „liberalizate”,
astfel încât respectarea preceptelor Dreptului Natural devine o opțiune, nemaifiind obligatorie. Ulterior, ele sunt modificate din nou, astfel
încât acționarea în contradicție cu Dreptul Natural devine o obligație,
iar respectarea Dreptului Natural o infracțiune. În etapa finală, criticarea noului cod moral devine o crimă de gândire, iar criticii sunt
persecutați pentru simpla exprimare a opiniei lor.
Prin urmare, nu pare foarte potrivit să descriem Revoluția
Culturală care a transformat (deformat?) Occidentul în cursul
ultimelor decenii ca proces al liberalizării. De fapt, contrariul
este adevărat: un cod moral a fost mai întâi denunțat ca „perimat” sau „prea riguros” și înlocuit cu un cod moral nou, diferit
în conținut, dar aplicat cu aceeași rigoare, dacă nu chiar cu o
rigoare mai mare. Și, în timp ce drepturile și libertățile unora au
fost lărgite, drepturile și libertățile altora au fost anulate radical
și brutal: dreptul femeii la avort a fost obținut pe seama dreptului la viață al copilului nenăscut, dreptul cuplurilor de a divorța
înseamnă pierderea dreptului copiilor de a crește cu ambii părinți, dreptul homosexualilor de a-și expune public înclinațiile
înseamnă expunerea restului societății la o continuă luare în
derâdere a propriilor convingeri morale (sau mai bine zis, nu
a convingerilor lor subiective, ci a adevărului moral obiectiv).
Acest lucru, combinat cu restricții severe în ceea ce privește libertatea
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de exprimare a acelora care nu acceptă noul cod moral, are implicații evidente asupra capacității lor de a transmite valorile morale noii
generații. Prin urmare, în niciun caz nu putem vorbi de o societate
„mai liberă” sau „mai iluminată”, ci de o societate formată din egoiști brutali. Diferența reală între trecut și prezent este aceea că fostul
cod moral era în acord cu Dreptul Natural, iar cel de astăzi este opus
acestuia.
Revoluția Culturală a fost, mai mult decât orice, o revoluție „sexuală”. Ea a modificat profund modul în care societatea
privește sexualitatea, transformând-o într-o marfă care ar trebui să fie disponibilă în orice moment, pentru toate persoanele,
în toate formele posibile. În acest scop, actul sexual a trebuit să
fie disociat de scopul său primar, procrearea, și de toate responsabilitățile asociate cu acesta: societatea contemporană vrea sex
fără procreare – și procreare fără sex. Acesta este sensul „planificării familiale” și al „controlului nașterilor”, ceea ce include nu
numai un control deplin asupra procreării sau nu a unui copil,
ci și asupra calităților și caracteristicilor pe care acest copil să le
dețină. Inevitabil, ideea însăși de „planificare” și „control” implică faptul că, dacă ceva merge prost, soarta poate fi corectată.
Un copil care nu a fost „planificat” sau care este considerat a nu
corespunde aspirațiilor părinților, poate fi cu ușurință îndepărtat prin avort.
Proliferarea unor astfel de practici are consecințe inevitabile asupra
modului nostru de conviețuire. A „planifica” și a „controla” existența
și identitatea genetică a altora înseamnă a desconsidera demnitatea
lor umană nativă și, în cele din urmă, de a-i deposeda de dreptul lor
la viață sau de a-i aservi. În același timp, dacă este general acceptată ideea disocierii actului sexual de scopul procreării, atunci ideea conform căreia relațiile sexuale între persoane de același sex sunt
„egale” cu relațiile conjugale între un bărbat și o femeie va părea, deodată, plauzibilă. Dacă relațiile sexuale au singurul scop de a aduce
plăcere „partenerilor”, atunci pare că nu contează cine sau ce sunt
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acești „parteneri” și pare discriminatoriu a nu permite căsătoriile homosexuale sau poligame. Conceptul de căsătorie este, prin urmare,
profund modificat, și odată cu el, conceptul de familie.
Viața, căsătoria și familia sunt aspecte interconectate, și o decizie derivă din alta. „Revoluția Sexuală” vine la pachet – poate fi acceptată
sau respinsă, dar este practic imposibil să se accepte doar unele părți
și să fie respinse celelalte. Cine consideră folosirea contraceptivelor
ca „normală” trebuie să accepte și homosexualitatea, iar cine a acceptat procrearea asistată va găsi greu argumente contra avortului.
Odată ce această interdependență este înțeleasă, trebuie luată o decizie fundamentală. Aceia care doresc să oprească declinul
civilizației în Occident și să răstoarne Revoluția Culturală trebuie să
fie consecvenți în argumente – altfel, nu vor fi auziți.
Patruzeci sau cincizeci de ani au trecut de când Revoluția Culturală a
cunoscut apogeul, iar efectele sale dăunătoare devin din ce în ce mai
vizibile: dezintegrarea familiilor, declinul ratelor de fertilitate cu
mult sub nivelul de reproducere, societăți atomizate și îmbătrânite,
sisteme de asistență socială în pragul colapsului.
A devenit evident că ideologia hedonistă și stilul de viață hedonist ce au fost
promovate de Revoluția Culturală nu sunt sustenabile. Într-adevăr,
Revoluția Culturală va distruge rapid orice societate care o îmbrățișează.
Pentru cei ce privesc astăzi situația Occidentului, Revoluția Culturală și-a
pierdut complet farmecul și credibilitatea.
Cu această pierdere a credibilității, șansele inversării acestei Revoluții
Culturale autodistructive cresc. Totuși, o strategie care să conducă la această
inversare este de mare urgență. Fără dubiu, „realizările” Revoluției Culturale
(precum legalizarea avorturilor, legalizarea eutanasiei sau recunoașterea
„căsătoriilor” între persoane de același sex) sunt mult prea autodistructive
pentru a dura mult – dar există un motiv de temere că această
autodistrugere va afecta sever și „partea sănătoasă” a societății occidentale,
care nu este de acord cu aceasta.
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Dacă, de exemplu, o întreagă generație de tineri este educată, ca
urmare a înțelegerii greșite a moravurilor sexuale, într-un mod care
îi face să nu poată deveni soți și părinți buni, acest lucru va rupe
continuitatea tradiției valorilor morale care au construit civilizația
occidentală. Cu alte cuvinte, mai avem doar o fereastră de timp
foarte îngustă, de zece-douăzeci de ani. Dacă nu folosim această
fereastră de timp, atunci civilizația occidentală, ca urmare a
îmbrățișării unei ideologii perverse, poate prea bine să se fi
autodistrus: și în loc să continue să existe având „valori noi”, pur și
simplu își va înceta existența.
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PRIMA PARTE
O viziune etico-morală conformă cu Dreptul Natural asupra
chestiunilor referitoare la viaţă și familie
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2. Dreptul Natural
2.1. Teoria Dreptului Natural
Această lucrare pleacă de la presupunerea că legea nu este o simplă
emanație a voinței umane (fie aceasta voința unui tiran individual
sau, în cazul societăților constituite democratic, a majorității electoratului sau a reprezentanților aleși), ci că, într-un sens mai înalt,
are propria sa existență independentă. Există un Drept Natural,
pe care conștiința umană îl poate discerne și înțelege, dar pe
care voința umană nu îl poate modifica. Dreptul Natural rămâne
același în toate timpurile și în toate locurile și precedă orice legislație
scrisă. Într-adevăr, este sarcina și scopul oricărei legislații pozitive să
transpună și să pună în aplicare Dreptul Natural, într-un mod care să
se adapteze nevoilor și circumstanțelor specifice unei societăți date,
la un anumit moment. Un drept pozitiv care este în contradicție cu
preceptele Dreptului Natural nu are nicio legitimitate, și nimeni nu
este obligat moral de acesta.
Deși unii oameni vor să îl ignore ca simplă „credință religioasă”,
Dreptul Natural nu este, de fapt, doctrina unei religii particulare. Este
adevărat că Creștinismul, care a format și impregnat cultura occidentală, totdeauna a afirmat existența unui Drept Natural – dar același
lucru este adevărat și pentru Islam sau alte religii. Că în perioada
iluministă se credea în Dreptul Natural este evident când citim Virginia Bill of rights (Legea drepturilor din Virginia) din 1776 sau Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (adoptată de Adunarea
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Națională a Franței în 1789)1 . Mai important, este ușor să demonstrăm că deja în antichitate, perioadă care precedă Creștinismului cu
mai multe secole, existența Dreptului Natural era unanim recunoscută.
Astăzi, Dreptul Natural se află într-o situație paradoxală. Pe de o
parte, există o tot mai mare conștientizare printre „partea sănătoasă” a politicienilor și academicienilor a existenței Dreptului Natural,
respectul pentru acesta reprezentând o precondiție pentru o ordine
socială justă. În același timp, mulți susținători ai Revoluției Culturale neagă în mod agresiv existența unui asemenea Drept Natural:
ei afirmă, de exemplu, că nu este posibil pentru mintea umană să
discearnă în mod obiectiv calea „corectă” în ceea ce privește propria sexualitate sau că nu este posibil să se determine cu exactitate momentul în care un om devine o „persoană” care se bucură de
drepturile omului. Cu alte cuvinte, noua ordine juridică pe care ei
o promovează este bazată pe subiectivism, pe respingerea discursului rațional și pe înlocuirea rațiunii cu voința. Însă, chiar și
cei care resping expunerea noastră detaliată de mai jos, atunci când
le pare convenabil, folosesc argumente care rezultă din existența
Dreptului Natural (deși, în analiza noastră, a unui Drept Natural
deformat și falsificat). Ori de câte ori dreptul pozitiv nu susține revendicările lor, ei încearcă să convingă publicul că „autodeterminarea”
femeilor care doresc să își avorteze proprii copii sau „egalitatea” homosexualilor care doresc să „se căsătorească” ar fi drepturi naturale
înnăscute care trebuie, cel puțin, recunoscute de către legislatori și
societatea în ansamblu. Fără a implica existența unui Drept Natural,
aceste argumente nu ar fi posibile.
Prin urmare, în ciuda negării agresive a Dreptului Natural de către
unii „inovatori”, existența acestuia este mai puțin controversată de1 Declarația începe astfel: « Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme...»
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cât ar părea în anumite ocazii. Adevărata controversă privește conținutul Dreptului Natural.

2.2. Drepturile omului sau Dreptul Natural?
Controversa este reflectată în modul în care, în ultimii ani, atât
susținătorii, cât și oponenții Revoluției Culturale au încercat să folosească drepturile omului ca bază pentru propriile agende. De exemplu, în timp ce oponenții avortului au încercat să invoce dreptul la
viață (care, fiind cel mai fundamental drept, este consacrat în toate documentele majore cu privire la drepturile omului), susținătorii
avortului au încercat să demonstreze că „dreptul la avort” este implicit conținut în documente internaționale general recunoscute, cum
ar fi Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
față de femei (CEDAW). Dispute similare au avut loc și pe tema homosexualității, eutanasiei, utilizării tehnicilor de reproducere artificială
ș.a.m.d.
Nu este scopul nostru aici să intrăm în fiecare din aceste dezbateri.
Este suficient să menționăm că drepturile omului sunt privite,
astăzi, ca un fel de instanță morală supremă, la care se poate
apela pentru a demonstra legitimitatea proiectelor politice proprii sau ilegitimitatea politicilor și legilor opozanților. Se spune că drepturile omului ar fi legi „prepozitive” – o formă legislativă
superioară, căreia toate legile pozitive trebuie să i se conformeze.
Acest lucru pare foarte similar cu Dreptul Natural care a fost descris
mai sus și se poate observa așadar, ca o consecință, că astăzi există
un fel de confuzie dacă drepturile omului și Dreptul Natural nu sunt
cumva unul și același lucru.
Ele nu sunt același lucru. De fapt, orice afirmație referitoare la o
preexistență și superioritate a drepturilor omului față de dreptul pozitiv este în mod necesar greșită. Ceea ce este înțeles în mod
larg prin termenul de „drepturile omului” este un set de tratate
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internaționale care definesc o varietate de drepturi ce sunt universal recunoscute. Nu există îndoială cu privire la importanța și valoarea acestor
documente, dar este clar că acestea sunt, în sine, simple legi pozitive, surclasate de Dreptul Natural pe care se presupune că îl transpun
și îl aplică.
Cele mai importante diferențe între Dreptul Natural și drepturile
omului sunt:
• Drepturile omului au fost codificate într-un număr de
instrumente juridice, în timp ce Dreptul Natural nu poate fi codificat. Drepturile omului sunt, prin urmare, drept pozitiv, în timp
ce Dreptul Natural nu este.
• Drepturile omului se referă la drepturi izolate care sunt
prezentate ca „absolute”, dar între care pot interveni contradicții. Prin contrast, în Dreptul Natural, rar dacă există aspecte
absolute, dar există câte o soluție adecvată la fiecare problemă.
• Drepturile omului sunt un rezultat al unui proces politic
(la ONU, Consiliul Europei sau altundeva), în timp ce Dreptul
Natural este independent de politică sau de voința umană.
Având în vedere marea importanță care se acordă astăzi tratatelor
internaționale referitoare la drepturile omului, nu este de mirare
că aceste tratate au devenit o țintă primară pentru manipularea și
denaturarea motivată politic. Totuși, este puțin probabil ca aceste
documente să poată fi modificate pentru a include explicit referințe
cu privire la un „drept la avort”, „drept la eutanasie”, „drept la căsătorie unisex” sau deziderate similare, pentru că aceste modificări
ar necesita unanimitatea tuturor statelor semnatare. După câteva
încercări nereușite de a introduce asemenea modificări, grupurile de
presiune care caută să traducă aceste deziderate în „drepturi” și-au
schimbat, prin urmare, în mod inteligent strategiile, axându-se pe
reinterpretarea documentelor existente, fie prin lucrări academice,
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fie prin activitățile organismelor de monitorizare a tratatelor (cum
ar fi diversele Comitete ale Organizației Națiunilor Unite sau Curtea
Europeană a Drepturilor Omului).
În ultimii ani, un număr considerabil de poziții-cheie în cadrul
Comitetelor ONU, al Curții Europene a Drepturilor Omului, al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, precum și în
diverse instituții academice au fost ocupate de oameni care desfășoară o agendă consecventă de activism judiciar, „descoperind” noi
drepturi în ceea ce privește avortul sau persoanele LGBT în documente internaționale cum ar fi CEDAW sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe care, de fapt, aceste acte nu le includ. Speranța lor
este aceea că, cu cât vor fi mai des repetate, cu atât interpretările lor
absurde privind drepturile omului vor părea mai credibile publicului
larg.
Deciziile Curții Supreme a SUA în cazul Griswold c. Connecticut2 (1965)
și Roe c. Wade3 (1973) au inaugurat o eră fără precedent a activismului
judiciar, în mod deosebit în SUA, dar și în diverse țări europene și, mai
recent, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La nivel internațional, Conferințele ONU pentru populație și femei au văzut încercări
de a introduce un „drept de avort” prin ușa din spate. Strategia a fost
de a introduce, în aceste conferințe, texte care conțineau o multitudine de referințe vagi referitoare la „sănătatea și sexuală și a reproducerii și drepturile aferente”, cu intenția de a dezvălui doar după adoptarea acestor texte că respectivele referințe urmau a fi interpretate
ca dreptul la avort. Multe delegații, totuși, au devenit suspicioase și
au refuzat să includă aceste texte până când a fost adăugat un limbaj
clarificator, care a condamnat explicit utilizarea avortului ca mijloc
de planificare familială.
2 Această decizie, care a declarat ca neconstituțională Legea statului Connecticut de interzicere a vânzării contraceptivelor (inclusiv cuplurilor căsătorite) s-a remarcat prin faptul
că a „descoperit” un „drept constituțional la viață privată” pe care, de fapt, Constituția SUA
nu îl conținea. Noul „drept la viață privată” a devenit ulterior instrumentul suprem pentru
răsturnarea interdicțiilor privind avorturile, sodomia etc.
3 Prin această decizie din 1973 a fost legalizat avortul la cerere în SUA ca „drept constituțional”.
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După aceste evenimente, însă, UNFPA (Fondul ONU pentru Populație), Divizia pentru Promovarea Femeii (DAW) a Națiunilor Unite
și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile
Omului au convocat o întâlnire în spatele ușilor închise la Glen Cove4,
unde, împreună cu câțiva reprezentanți selecți ai unor organizații
neguvernamentale și câteva agenții ONU, au conceput noi strategii
pentru promovarea agendei lor. În urma acestei întâlniri, organismele
de monitorizare a tratatelor ONU au emis subit rapoarte, comentarii
și opinii, în care „descopereau” în mod surprinzător că legislația restrictivă în privința avorturilor ar putea „periclita dreptul femeii la
sănătate”, „constitui tratament inuman”, „încălca dreptul la autodeterminare”. Ele au fost susținute de un cor la unison de declarații de
presă, emise de diverse organizații neguvernamentale și academicieni care au participat la întâlnirea de la Glen Cove. Curând, activiștii
homosexuali și transgen au început să își însușească limbajul drepturilor omului pentru a-și promova propriile interese. În Europa, două
rezultate uimitoare ale acestei strategii au fost: (1) o opinie juridică
a unui grup de „experți în drepturile omului” înființat și finanțat de
Comisia Europeană, care a găsit că prevederile care permiteau medicilor și asistentelor medicale să invoce obiecția de conștiință când
aceștia sunt solicitați să practice avorturi constituie o „încălcare
a drepturilor omului aferente femeilor”5, și (2) un raport emis de o
nou-înființată Agenție pentru Drepturi Fundamentale a UE, în care
s-a afirmat că standardele existente privind drepturile omului obligă statele membre UE să ofere același statut juridic homosexualilor
care trăiesc într-o relație durabilă ca și cuplurilor (bărbat/femeie)
căsătorite6. Pe plan internațional, un document intitulat „Principiile de la Yogyakarta”7 utilizează terminologia drepturilor omului
4

O relatare oficială a acestei întâlniri secrete: http://www.unfpa.org/rights/docs/rightsrh_eng.pdf

5 EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Opinion No. 4-2005, available at: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/cfr_cdfopinion4_2005_en.pdf
6 EU Fundamental Rights Agency (FRA): Homophobia and Discrimination on Grounds of
Sexual Orientation in the EU Member States Part I – Legal Analysis (2008)
7 http://www.yogyakartaprinciples.org,
în
românește
la
http://www.culturavietii.ro/2015/01/09/principiile-de-la-yogyakarta-un-document-extremist-impotrivafamiliei-si-crestinismului/
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pentru a promova o agendă absurdă, care acoperă o sferă pornind de la
„căsătoriile” unisex și mergând până la adopția de copii de către
homosexuali și mult mai departe. Acest lucru a fost urmat mai târziu
de o tentativă (nereușită) de a determina Adunarea Generală a ONU
să adopte o rezoluție care să adopte aceste „Principii”.
Este de la sine înțeles și nu necesită alte explicații faptul că aceste
afirmații și altele similare denaturează în mod grosolan și îndrăzneț
adevăratul conținut al instrumentelor cu privire la drepturile omului
negociate la nivel internațional. Din punct de vedere pur juridic, este
evident că astfel de opinii și rapoarte nu trebuie să fie luate în serios.
În același timp, însă, ele prezintă o îngrijorare serioasă, evidențiind măsura în care tocmai instituțiile a căror sarcină este să
interpreteze în mod fidel instrumentele drepturilor omului au
fost infiltrate de oameni care doresc să le manipuleze într-un
mod cinic și să le denatureze. Sistemul de drepturi ale omului
adoptat după cel de al Doilea Război Mondial este astăzi într-o
criză profundă, și pentru a rezolva această criză, este necesar să
înțelegem că documentele referitoare la drepturile omului nu sunt
adevăruri absolute, ci rezultatul unui proces politic, și că interpretarea acestora poate fi rezultatul unei manipulări crase și deliberate.

2.3. Ideologii politice care subminează Dreptul Natural
Pentru a înțelege aceste manipulări, este necesar să analizăm ideologiile politice pe care acestea se bazează. În ceea ce privește atitudinile
contemporane față de viață, căsătorie și familie, merită să acordăm o
atenție deosebită următoarelor ideologii:

2.3.1. Marxismul
În secolele al XIX-lea și al XX-lea, ideologia Marxistă și-a dovedit consecințele dăunătoare asupra societății oriunde a fost pusă
în practică, integral sau parțial. De aceea, chiar și astăzi, într-o
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conjunctură de criză economică severă, la scară mondială, aproape nicio mișcare politică nu s-ar declara fățiș a fi Marxistă. Și totuși, unele
dintre preceptele centrale ale acestei ideologii încă infestează mințile
unui număr considerabil de oameni, având implicații practice pentru
acțiunile sociale și politice ale acestora:
• Lupta de clasă: teoria Marxistă interpretează istoria
ca fiind o serie de lupte de clasă între grupurile oprimate și
opresorii acestora. Dacă, în trecut, cei oprimați erau numiți
„proletarii”, iar opresorii lor, „capitaliștii”, luptele de clasă de
astăzi instigă femeile contra bărbaților, homosexualii contra
heterosexualilor etc. Feminismul și Teoria Genului (a se vedea
mai jos) trebuie văzute, așadar, ca noi versiuni ale luptei de
clasă Marxiste. Abordarea politică Marxistă, care constă din
instigarea unui grup social împotriva altuia, a rămas aceeași.
• Etatismul: dacă liberalii cred în autodeterminarea individului, Marxiștii susțin că totul trebuie să fie controlat și
organizat de stat. Din acest motiv, Marxismul are o atitudine în
general ostilă față de familia naturală: aceasta este un spațiu al
autodeterminării, în care cetățenii se bucură de un grad mare de
autonomie. În special părinții care își educă ei înșiși copiii sunt
considerați o sursă a inegalității elitiste, existând o preferință
puternică pentru controlul statului asupra educației, ceea ce facilitează îndoctrinarea.

2.3.2. Darwinismul
Teoria evoluționistă a lui Charles Darwin este o teorie științifică și
trebuie respectată ca atare. Din păcate, însă, aceasta a inspirat, de
asemenea, ideologii politice și, în majoritatea cazurilor, această
inspirație a fost absolut reprobabilă.
Cel mai evident exemplu este modul în care teoria lui Darwin a fost
utilizată de naziști ca sursă de inspirație pentru teoria lor rasială.
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Deși este posibil ca rasismul să fi existat dintotdeauna la cote înalte,
Darwinismul a părut să ofere acestuia o justificare „științifică”. Dacă
istoria universală este înțeleasă ca un proces de selecție a celui mai
adaptat sau ca o luptă pentru supraviețuire între specii și/sau rase
diferite, în care numai cel mai adaptat va supraviețui, atunci poate
părea un comportament perfect logic ca o națiune să atace și anihileze națiunile vecine sau ca o rasă să eradice alte rase. Dacă supraviețuirea în procesul de selecție este chintesența existenței, atunci este
misiunea noastră să ne asigurăm că noi și progeniturile noastre, și
nu concurența, suntem supraviețuitori. Iar dacă știința dovedește că
numai cei mai adaptați sunt destinați a supraviețui, atunci nu poate fi
nimic greșit în eliminarea celor neadaptați – acest lucru nu face decât
să accelereze procesul evolutiv.
Nu este de mirare, atunci, că în perioada în care teoria evoluționistă
devenea tot mai populară, Germania nazistă nu era nici pe departe
singura care urmărea politici eugeniste. De fapt, „Legea pentru prevenirea progeniturilor cu boli ereditare” adoptată de naziști în 1933
respecta îndeaproape modelul legislației echivalente din America.
În SUA, începând cu Connecticut în 1896, multe state au adoptat
legi ale căsătoriei cu criterii eugenice, interzicând oricărei persoane
„epileptice, imbecile sau slabe la minte” să se căsătorească. În 1907,
Indiana a devenit primul din peste 30 de state care au adoptat o legislație ce prevedea sterilizarea obligatorie a anumitor indivizi. Curtea
Supremă a SUA a susținut constituționalitatea unei legi din Virginia
care permitea sterilizarea obligatorie a pacienților din instituțiile
psihiatrice de stat în 1927. În multe state, acest gen de legislație a rămas în vigoare pentru cea mai mare parte a secolului al XX-lea.
Analog, țări precum Elveția, Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia,
Estonia și Islanda au adoptat programe eugenice ce includeau sterilizarea forțată. În multe cazuri, guvernele responsabile pentru aceste
politici nu aveau orientare de dreapta, ci erau conduse de partide liberale sau social-democrate. Iar dacă în Germania, astfel de politici
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au fost complet discreditate după experiența nazistă, ele au continuat în țările nordice și în SUA timp de mulți ani după al Doilea Război Mondial, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ultima sterilizare
forțată din SUA s-a produs în statul Oregon, tocmai în anul 1981. În
Elveția, sterilizările coercitive s-au desfășurat până în anii 1980, iar în
Suedia, legislația relevantă a fost abrogată abia în 1976. În Republica
Cehă și Slovacia, par să se fi efectuat sterilizări coercitive asupra unor
femei de etnie rromă chiar și în anii 1990.
Asocierea strânsă a activiștilor internaționali pro-avort cu
ideile eugeniste și chiar rasiste este un fapt binecunoscut, dar
care rareori este adus în atenția opiniei publice așa cum ar
merita. Margaret Sanger, fondatoarea organizației American
Birth Control League (rebotezată ulterior „Planned Parenthood”), a cărei carte, Women and the New Race (Femeile și noua
rasă), a contribuit masiv la popularizarea ideii că persoanele
„inferioare” genetic trebuie împiedicate să procreeze, a deschis
terenul pentru restricțiile cu privire la căsătorie și sterilizările forțate menționate anterior. A colaborat îndeaproape cu Ernst
Rüdin, omul care elaborase legislația eugenistă pentru naziști și care,
de asemenea, a publicat articole în revista ei, Birth Control Review
(Cronica controlului nașterilor). Lui Sanger îi este atribuit citatul: „nu
vrem să se ducă vorba că dorim să exterminăm populația negroteilor”
și, chiar dacă acest citat este deschis interpretărilor diferite, angajamentul său puternic față de ideile rasiste este evidențiat de faptul
că a participat și a susținut discursuri la adunările Ku-Klux-Klanului.
Planned Parenthood, organizația fondată de ea, continuă să promoveze avortul ca parte a programelor de ajutoare pentru dezvoltare,
transformând astfel lupta împotriva sărăciei într o luptă împotriva
săracilor.

2.3.3. Feminismul
După declinul Marxismului, Feminismul s-a stabilit drept noua
ideologie seculară cu răspândire mondială. Totuși, după cum am
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menționat deja, Feminismul este de fapt Marxism, într-o altă formă.
Acesta identifică femeile drept noua clasă de „victime ale opresiunii”,
instigându-le pe acestea contra „opresorilor” bărbați, într-o nouă
luptă de clasă.
La fel cum Marxismul dorea bogăție (și nu sărăcie) pentru toți,
Feminismul dorește masculinitate pentru toți. În ciuda denumirii, acesta devalorizează și disprețuiește tot ceea ce este considerat tipic feminin, în special modelul de rol al soției și mamei
care are grijă de soț și de copii. Prin contrast, valorizează puternic
modelele de rol masculine, căutând să le facă pe femei să se îmbrace
și să se comporte la fel ca bărbații. De fapt, în consecință, Feminismul
este antifeminism.
Totodată, Feminismul promovează „emanciparea”, adică respinge
ideea că, într-o căsătorie, partenerii trebuie să aibă îndatoriri diferite
și să fie dependenți economic (sau sub alte aspecte) unul de celălalt.
Conform agendei feministe, soțiile trebuie să fie independente economic de soții lor (și viceversa) – o idee care, într-un anumit sens,
contrazice ideea fundamentală a căsătoriei (care constă din punerea la comun a resurselor și, prin urmare, acceptarea dependenței
reciproce). Evident, pierderea sinergiilor rezultată din această abordare individualistă a căsătoriei înseamnă că statul trebuie să intervină: acesta trebuie să subvenționeze creșe pentru copii (pentru ca
femeile să fie libere să își urmeze propriile cariere profesionale), să
ofere beneficii sociale suplimentare pentru mamele singure etc. Cu
alte cuvinte, agenda feministă presupune un stat asistențialist puternic dezvoltat – nu poate funcționa fără acesta. Aceasta implică utilizarea ineficientă a resurselor sociale, conferind ideologiei o oarecare
prioritate față de interesul general.
Moștenirea Marxistă a Feminismului devine evidentă atunci când
se ia în considerare înclinația cvasitotalitaristă a ideologiei pentru
politicile bazate pe conceptul de economie planificată, care merge de
la impunerea cotelor de gen și oferirea de subvenții de stat creșelor și
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până la instrucțiuni detaliate privind modul în care cuplurile căsătorite trebuie să împartă activitățile casnice. Deși este evident că astfel
de abordări de reglementare restrâng libertatea și au efecte negative
asupra economiei, Feminismul nu a ezitat niciodată să le utilizeze,
ceea ce sugerează că „egalitatea de gen” este un obiectiv politic,
superior libertății și bunăstării economice.
Se pare că, în climatul politic de astăzi, principalele idei și obiective
ale ideologiei Feministe nu sunt mai deloc contestate, acestea fiind
cel puțin parțial împărtășite chiar și de mulți oameni care se consideră conservatori. Este timpul ca societatea occidentală să înțeleagă că
Feminismul este o ideologie extrem de distructivă, care va submina și
va distruge orice societate care face greșeala de a o îmbrățișa.

2.3.4. Homosexualismul
Foarte similară cu Feminismul, ideologia Homosexualistă caută să
incite la o altă variantă inovatoare a luptei de clasă, de această dată
între homosexuali ca „victime ale heteronormativității” și „opresorii”
heterosexuali.
Firul narativ al acestei ideologii este acela că homosexualii se nasc
astfel și că „orientarea sexuală” (pretins) înnăscută și inalterabilă a
acestora trebuie să fie considerată „normală”. (Sugestiile că înclinația
homosexuală ar putea fi o tulburare mintală, că aceasta ar putea avea
un caracter tranzitoriu, și nu permanent, sau că ar putea fi depășită
prin terapie sunt, prin urmare, considerate o gravă insultă.) În consecință, homosexualii nu trebuie să fie „discriminați” pe motivul „orientării sexuale” a acestora. Din acest drept la „nediscriminare”, ideologii Homosexualiști concluzionează că o relație homosexuală sau
lesbiană este, în esență, același lucru cu o căsătorie între un bărbat și
o femeie, ei pretinzând ca aceasta să fie tratată în exact același mod.
În timp ce Feminismul respinge și devalorizează feminitatea, Homosexualismul glorifică și idolatrizează sodomia. Sunt organizate
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evenimente speciale de „mândrie gay” în scopul de a afișa și a celebra
colectiv sodomia8, ca și cum aceasta ar fi un motiv de mândrie. În mod
necesar, aceasta implică o viziune distorsionată a sexualității: scopul
procreator al sexualității este minimalizat și exclus; în schimb, satisfacerea pulsiunii sexuale este percepută ca un scop în sine. Și totuși,
dacă satisfacerea pulsiunii este un scop în sine, atunci nu contează
dacă acea pulsiune este îndreptată către o persoană de sex opus, o
persoană de același sex, un animal sau orice alt obiect.
Cele mai importante obiecții împotriva ideologiei Homosexualiste
sunt acelea că:
• presupunerile sale fundamentale sunt complet nedovedite. Deși poate fi adevărat că înclinațiile homosexuale sunt,
într-o oarecare măsură, cauzate de o predispoziție înnăscută, există și dovezi științifice considerabile care sugerează
că acestea sunt cauzate, de asemenea, de influențe sociale
și că pot fi depășite. În orice caz, niciuna dintre cele două teorii
nu dovedește „normalitatea” înclinațiilor homosexuale sau acceptabilitatea morală a actului homosexual.
• presupunerea că homosexualitatea este normală implică o înțelegere naturalistă bizară a „normalității”, conform căreia totul
trebuie să fie considerat „normal”, cu singura condiție de a exista
în natură. În același mod, însă, orice boală ar putea fi descrisă
drept „normală” și s-ar putea argumenta că, în temeiul acestei
„normalități”, bolile nu trebuie să fie tratate. Conform aceluiași
raționament, pedofilia, alcoolismul, dependența de droguri etc.
ar putea fi toate numite „normale” și, astfel, s-ar putea argumenta că nu trebuie să fie restricționate prin nicio lege.

8 În această lucrare, facem distincție între „homosexualitate” drept caracteristică (pretins înnăscută și inalterabilă) a unei persoane și „sodomie”, care este termenul folosit tradițional pentru a descrie contactul sexual între persoane de același sex. Prin „Homosexualism” înțelegem
noua ideologie care exaltă homosexualitatea/sodomia ca fiind o înclinație și un comportament „egale” și, prin urmare, acceptabile din punct de vedere moral.
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• se bazează pe o concepție distorsionată a „discriminării”.
În realitate, discriminarea este inegalitatea arbitrară de
tratament al persoanelor aflate într-o situație egală. Dar
chiar dacă homosexualitatea ar fi considerată „normală”, sodomia nu ar fi „egală” cu o relație conjugală între un bărbat și o
femeie. Chiar și în absența oricărui oprobriu moral împotriva
homosexualității/sodomiei, diferențele de tratament între căsătoria soților (de sexe opuse) și o relație unisex și-ar păstra, prin
urmare, în continuare legitimitatea, întrucât cele două situații
prezintă diferențe relevante. Revendicarea Homosexualismului
este, dimpotrivă, tratamentul egal al unor situații inegale.

2.3.5. Teoria Genului
Teoria Genului este o ramură desprinsă recent din Feminism și Homosexualism. Deși urmărește obiective similare, diferă considerabil,
în aspectele sale doctrinale, față de cele două ideologii menționate
anterior.
Feminismul recunoaște existența a două sexe diferite, pretinzând că
un sex îl oprimă pe celălalt. Homosexualismul afirmă că orientările sexuale sunt înnăscute și inalterabile, ceea ce deresponsabilizează persoana afectată de acestea cu privire la comportamentul sexual în care se angajează. Teoria genului, dimpotrivă, presupune
că preferințele și orientările sexuale sunt, sau ar trebui să fie,
liber alese și că acestea se pot modifica în timp. Deși acceptă,
încă, existența diferențelor fiziologice dintre bărbați și femei,
Teoria Genului neagă importanța acestora. În schimb, aceasta
percepe identitatea masculină și cea feminină drept rezultatul
unei simple convenții sociale, care, în numele libertății, trebuie să fie depășită. „Identitatea de gen” este, astfel, definită ca
„experiența de gen resimțită profund, internă și individuală a fiecărei persoane, care poate să corespundă sau nu cu sexul atribuit
la naștere, incluzând percepția personală a propriului corp (care,
în condițiile alegerii libere, poate implica modificări ale aspectului
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sau funcțiilor corporale prin mijloace medicale, chirurgicale sau de
altă natură) și alte exprimări ale genului, inclusiv îmbrăcămintea,
vorbirea și manierismele”.9
Cu alte cuvinte, „identitatea de gen” a unei persoane este independentă de sexul biologic, fiind bazată pe sentimente și alegeri
subiective, și nu pe fapte verificabile. Aceasta a condus la o veritabilă proliferare a „identităților de gen” nou-descoperite – conform
unei politici recent adoptate de rețeaua de socializare Facebook, se
poate acum alege dintre 60 de variante posibile!
În timp ce Feminismul și Homosexualismul pot fi asociate istoric cu
originile lor în Marxism, Teoria Genului se revendică dintr-un liberalism radical, care exaltă emoțiile subiective și alegerile personale până la punctul în care acestea ajung, într un final, să
surclaseze orice realitate obiectivă.
Evident, o astfel de teorie este, în mod necesar și iremediabil, neștiințifică (sau chiar antiștiințifică), dat fiind că sentimentele personale
reprezintă unica sursă de informații acceptată.

2.3.6. Relativismul
Relativismul este o poziție filosofică ce afirmă că nu există adevăr, ci
numai puncte de vedere. Aceste puncte de vedere, conform acestei
teze, sunt fundamentate pe experiențe și preferințe personale, dar nu
pot emite pretenții de valabilitate universală și, prin urmare, nu trebuie să fie impuse celorlalți. Pare evident că o astfel de abordare cu
privire la adevăr nu ar putea fi aplicată în domeniul științei empirice,
în care se investesc eforturi și fonduri considerabile tocmai pentru a
găsi informații care sunt, în cea mai mare măsură posibilă, obiective.
Prin urmare, pentru științele naturale, abordarea general acceptată
9 Această definiție apare în „Principiile Yogyakarta”. NU are nicio valoare legală, desi este
citată intens de activiștii homosexuali.
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este aceea că o teorie științifică nu este niciodată un adevăr categoric,
dar poate fi considerată un „adevăr preliminar” – până la înlocuirea
sa de către o teorie superioară. Abordarea nu postulează, astfel, că
nu există adevăr absolut, ci că acesta nu poate fi niciodată atins; în
schimb, poate fi aproximat în etape incrementale10.
Relativismul, dimpotrivă, neagă însăși existența adevărului, în
special cu privire la metafizică și moralitate. Acesta neagă existența Dreptului Natural, adoptând astfel o poziție de pozitivism
juridic: legea este ceea ce se prevede în statute.
Deși susținătorii Relativismului tind să creadă că poziția lor este
o expresie a toleranței, de fapt, ea pregătește terenul pentru
cele mai rele forme de totalitarism. Dacă toate legăturile dintre
lege și realitatea externă sunt secționate, atunci oricine deține
puterea politică va avea permisiunea de a impune legi complet
arbitrare. Aceasta este o tentație nu numai în regimurile dictatoriale, ci și în democrație.
Relativismul este, prin urmare, în ciuda originilor sale în gândirea liberală, prin natura sa o ideologie nu liberală, ci totalitaristă. Totodată, el nu constituie o expresie a raționalității, ci respingerea raționalității. Prin negarea existenței adevărului, el neagă,
de asemenea, în mod radical, demnitatea umană, care este înrădăcinată tocmai în faptul că omul este capabil de autoreflecție rațională,
adică are capacitatea și aspirația de a discerne binele de rău și de a
acționa în consecință.

2.3.7. Ideologia antidiscriminare
Cea mai recentă aberație intelectuală contemporană se reflectă în
proliferarea din ultimul timp a noilor politici care caută să promoveze „egalitatea” prin intermediul „legislației antidiscriminare”. Aceste
10 Această viziune și-a găsit cea mai cunoscută expresie în studiul „Logik der Forschung”
(Logica descoperirii științifice) al lui Karl Popper.
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politici, care caută chiar să transforme „egalitatea” într-un nou drept
al omului, care le înlocuiește și le surclasează pe toate celelalte, constituie expresia unei concepții impracticabile a justiției:
• Supraevaluează „egalitatea” în detrimentul libertății, restrângând radical libertățile personale și economice (în special
libertatea de exprimare și libertatea contractuală) pentru a obține „egalitatea”;
• Tind să înțeleagă, prin „egalitate”, nici egalitatea tuturor
persoanelor în fața legii și nici o situație în care toți oamenii au o egalitate de șanse, ci o egalitate a rezultatului,
adică o situație în care, indiferent de talent sau de merit,
toți trăiesc în condiții egale; această disociere dintre merit
și recompensă transformă „egalitatea” într-un concept al
injustiției, și nu al justiției;
• Tind să își bazeze concepția cu privire la „egalitate” pe comparații întemeiate pe criterii selectate arbitrar. Aceasta transformă „egalitatea” însăși într-un concept arbitrar. Din cauza arbitrariului său evident, aceasta nu face decât să extindă puterea
instituțională a persoanelor însărcinate cu aplicarea legii, pe
spezele libertății cetățenilor;
În consecință, „legislația pentru egalitate” impune adeseori egalitatea de tratament pentru ceea ce este, de fapt, inegal și inegalitatea de tratament pentru ceea ce este, de fapt, egal. Deși
unele dintre aceste măsuri pretind a fi legi „antidiscriminare”, altele,
precum recenta propunere a Comisiei Europene de a prevedea cote
fixe ale femeilor în consiliile de administrație corporative, impun discriminarea într-un mod fățiș și fără precedent, expunând astfel absurditatea și autocontradicția ideologiei subiacente;
Rezultă că „egalitatea” este un concept extrem de fluid, cu sens
incert, care poate fi răsturnat și ajustat în orice direcție. „Legile
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antidiscriminare” riscă, astfel, să se transforme într-un sofism instituționalizat, favorizând abuzul de putere în locul eliberării.

2.4. Ce solu�ii trebuie să căutăm?
2.4.1. O ordine juridică în conformitate cu Dreptul Natural
În lumina acestor ideologii periculoase și distructive, este legitimă
întrebarea dacă „Pluralismul” contemporan trebuie interpretat ca o
implicație că acestora trebuie să li se acorde un loc în societate. Este
cel mai înalt obiectiv la care putem aspira o stare de coexistență, în
care Dreptul Natural cel puțin nu este blamat drept „injustiție” și în
care omul corect cel puțin nu va fi pedepsit pentru corectitudinea sa?
Sau, nu cumva, ar trebui ca obiectivul nostru să fie acela de a crea o
ordine juridică ghidată în toate aspectele de Dreptul Natural, în care
răspândirea ideologiilor false și periculoase, precum cele menționate
mai sus, va fi împiedicată?
La această întrebare trebuie să oferim un răspuns diferențiat.
În primul rând, nu poate exista niciun dubiu că obiectivul nostru, de fapt, obiectivul oricărei persoane decente, trebuie să fie
acela de a stabili o ordine juridică ce corespunde în totalitate
Dreptului Natural, ceea ce implică în mod necesar că acțiunile
care contrazic Dreptul Natural trebuie interzise și, acolo unde
este necesar și adecvat, plasate sub sancțiuni disuasive. Acesta
este chiar scopul legislației pozitive: ea trebuie să reflecte și să
pună în aplicare Dreptul Natural. Astfel, de exemplu, este perfect legitim să promovăm o legislație care incriminează avortul,
eutanasia sau care exclude recunoașterea juridică a „căsătoriilor
unisex”, chiar dacă există unii cetățeni care consideră că avortul, eutanasia sau sodomia sunt acceptabile moral. În situația
ideală, Dreptul Natural și legislația pozitivă converg.
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Cu toate acestea, este posibil să trebuiască a fi aplicată o anumită
măsură de toleranță în cazurile în care intoleranța ar putea cauza rele
mai mari. O astfel de toleranță nu este niciodată valoroasă în sine,
dar poate fi considerată o strategie prudențială pentru evitarea răului
dezordinii sociale.
Dacă, din motive politice, este imposibil a se asigura conformitatea
ordinii juridice cu Dreptul Natural, atunci trebuie cel puțin să se caute
ajungerea la cea mai bună soluție posibilă. Acest lucru nu trebuie, în
schimb, să ne facă să renunțăm la obiectivul ultim, acela al obținerii
conformității depline cu Dreptul Natural într-o etapă ulterioară.

2.4.2. Libertatea de conștiin�ă
În țările și în epocile în care legislația pozitivă este în contradicție cu
Dreptul Natural, pot exista situații în care persoanele corecte sunt supuse presiunilor de a acționa în mod contrar conștiinței lor. În astfel
de situații, singura soluție posibilă pentru aceste persoane ar putea fi
contravenirea legii și asumarea consecințelor indezirabile.
Pentru evitarea unor astfel de situații, multe jurisdicții au legiferat
așa-numitele „clauze de conștiință”, care, de exemplu, prevăd că niciun medic sau nicio asistentă medicală nu pot fi obligați să participe
la avorturi sau la eutanasie.
Se poate argumenta că astfel de clauze de conștiință ar trebui considerate drept un minim standard de drepturi ale omului, dar în situațiile reale, această presupunere nu își menține validitatea. Multe
țări care au legalizat avortul, eutanasia și alte practici abominabile nu
prevăd astfel de clauze de conștiință. Rămâne de văzut dacă legislația
internațională privind drepturile omului, precum Art. 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (privind libertatea de conștiință)
conferă protecția corespunzătoare obiectorilor de conștiință și, dacă
da, în ce circumstanțe.
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Din perspectiva Dreptului Natural, obligația morală de a se abține de
la o faptă rea există indiferent dacă există sau nu o prevedere juridică pentru protejarea libertății de conștiință. Este mai bine să suferi
o nedreptate decât să o comiți. Astfel, poate exista chiar o obligație
morală de a contraveni dreptului pozitiv, iar dorința unei persoane de
a face acest lucru ar trebui, atunci, considerată chiar drept o mărturie
deosebit de valoroasă a unui adevăr moral.
Totodată, clauzele de conștiință sunt insuficiente pentru a face
legile liberale cu privire la avort conforme cu drepturile omului.
De fapt, ar părea absurd să acceptăm viața într-o societate în care omuciderea sau furtul sunt legale, atât timp cât nimeni nu este obligat
să fure sau să ucidă. Orice persoană rezonabilă va înțelege că este legitim și necesar să promovăm o societate în care omuciderea și furtul
sunt ilegale pentru toți. O astfel de interdicție nu înseamnă impunerea credințelor și valorilor unui grup restrâns asupra restului societății, ci reprezintă o simplă necesitate pentru binele tuturor.
Sensul real al clauzelor de conștiință este de a permite, în mod excepțional, indivizilor să se abțină de la o acțiune care este în mod obiectiv
corectă (întrucât ei o consideră greșită) sau de a le permite să facă o
acțiune greșită (întrucât ei o consideră corectă). Dar acesta nu este
cazul nostru: noi milităm pentru o ordine juridică ce corespunde
adevărului moral obiectiv. De aceea, punctul nostru de vedere nu ar
trebui să facă obiectul simplei toleranțe.
Indiferent de aceasta, este un obiectiv politic legitim acela de a milita pentru adoptarea unor astfel de clauze de conștiință cu privire
la avort etc. în jurisdicțiile în care acestea nu există, mereu cu condiția de a se înțelege că astfel de clauze nu conferă nicio legitimitate unei legi care legalizează ceea ce ar trebui, de fapt, să fie interzis.
O „clauză de conștiință” nu este, prin urmare, o soluție acceptabilă pentru reglementarea practicilor inerent malefice, ci o soluție de
ultim recurs pentru a oferi un minim de protecție celor care nu doresc
să se facă complici la acestea. Existența acestor clauze de conștiin-

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

34

ță nu anulează obligația de a milita pentru abrogarea legii prin care
acțiunea inerent malefică este legalizată.

2.4.3. Invocarea libertă�ii religioase
Foarte similar cu libertatea de conștiință, un argument frecvent uzitat pentru protejarea celor care doresc să acționeze moral, în ciuda
impunerilor Revoluției Culturale, este că aceștia se bucură de libertate religioasă, ceea ce include dreptul de a acționa confirm credințelor lor religioase profunde. De aceea, ar fi o încălcare a unui drept al
omului ca o persoană să fie forțată să participe la avort, eutanasie sau
altele asemenea.
Deși este corect în sine, acest argument are, totuși, dezavantajul
server al relativizării poziției noastre morale, care se fondează pe adevărul obiectiv, și nu pe o credință subiectivă. Indirect,
acesta conferă o oarecare legitimitate celor care susțin cauzele
cărora noi ne opunem (de exemplu, spunând că avortul este acceptabil dacă cineva crede că fetusul nu este o ființă umană). În
fapt, invocarea libertății religioase în contextul avortului, eutanasiei
sau sodomiei echivalează cu clasificarea tuturor punctelor de vedere
posibile drept „credințe” și plasarea acestora la același nivel sau, mai
rău, acceptarea supoziției că doar opinia opusă avortului, eutanasiei
etc. se bazează pe „credință” (putându-se induce că opinia conform
căreia respectivele practici sunt acceptabile este „obiectivă” sau „științifică”).
Mai mult, argumentul libertății religioase ar putea fi cu ușurință utilizat de anumite grupări pentru promovarea unor practici inacceptabile (de exemplu, poligamia, mutilarea genitală și multe altele). Prin
urmare, el este o sabie cu două tăișuri și trebuie utilizat cu maximă
precauție sau deloc. În contextul problemelor tratate de prezenta lucrare, nu pare necesar sau recomandabil să se invoce libertatea
religioasă, dat fiind că avem la dispoziție argumente suficiente pentru
a demonstra că punctele de vedere pe care le promovăm se bazează
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pe adevărul obiectiv.

2.4.4. Adaptarea rezonabilă
Un alt concept frecvent uzitat în contextul mai amplu al exercitării
libertății religioase este „adaptarea rezonabilă”. Aceasta înseamnă
că trebuie făcute eforturi rezonabile, de exemplu de către angajatori,
pentru a permite angajaților să reconcilieze viața profesională cu credințele religioase. De exemplu, o companie de transport public ar face
bine dacă ar solicita șoferilor musulmani să lucreze duminică în loc
de vineri, în timp ce șoferii creștini vor lucra vineri, și nu duminică. Astfel, credința religioasă este ușor acomodată și există, în plus,
avantajul că este posibil să se găsească șoferi dispuși să lucreze în
weekend. Analog, se poate argumenta că, într-o țară care a introdus
recent controversatele legi privind „căsătoria” unisex, acestea trebuie
să includă măsuri rezonabile de adaptare pentru ofițerii de stare civilă
are nu doresc să prezideze astfel de ceremonii. În majoritatea cazurilor, acest lucru ar trebui să fie cu ușurință posibil, din moment ce cererea de „căsătorii” unisex pare a fi limitată, iar numărul obiectorilor
de conștiință nu este mare.
Cu toate acestea, trebuie menționat că „adaptarea rezonabilă” este o
abordare adecvată pentru tratarea acelor situații ce rezultă din faptul că oamenii diferiți provin din medii culturale diferite. Problemele
morale fundamentale, dimpotrivă, nu au nimic de a face cu un mediu religios sau cultural în particular. Repudierea practicilor precum
avortul, eutanasia sau homosexualitatea nu reprezintă expresia unei
culturi particulare au a unui crez religios particular, ci expresia Dreptului Natural, care este universal valabil și trebuie să fie respectat de
toți.
Prin urmare, adaptarea rezonabilă în favoarea obiectorilor nu este suficientă pentru a conferi legitimitate unei legi care contravine grav
Dreptului Natural.
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3. Căsătoria și familia
Așa cum am arătat în secțiunea introductivă, suntem azi martorii
unei Revoluții Culturale, care, bazându-se pe ideea transformării sexului într-o marfă, urmărește răsturnarea instituțiilor
tradiționale ale societății umane, cum ar fi căsătoria și familia,
dar care, în final, va răsturna întreaga viață umană. Deși pare
de la sine înțeles că viața umană este una dintre valorile de cel mai
înalt rang în orice ordine juridică cu adevărat umană (și, prin urmare,
dreptul la viață este fundamentul oricărui alt drept), aparent, mulți
reușesc cu greu să înțeleagă faptul că instituțiile sociale, precum căsătoria și familia, au aceeași importanță.
Și totuși familia, ca unitate de bază a societății, este cea care face
viața umană posibilă. Căsătoria și Familia sunt preexistente statului. Aceste instituții sunt cele care fac posibilă existența statului,
și nu invers. O societate fără familii ar deveni în mod necesar
o societate totalitară, neliberă și inumană, în care cei aflați la
putere ar fi capabili să se amestece în absolut orice aspect al
vieții cetățenilor săi. Este nesurprinzător, prin urmare, că singurii
vizionari politici care au gândit serios să desființeze instituția familiei au fost aceia asemenea lui Fourier (care a vrut să o înlocuiască cu
ale sale „phalanstères”) sau Pol Pot (al cărui comunism rudimentar a
implicat dizolvarea totală a familiilor). O viziune distopică, dar destul
de realistă asupra modului în care ar arăta societatea fără familii este
oferită de Minunata lume nouă a lui Aldous Huxley: o societate în care
oamenii nu se mai căsătoresc, în care promiscuitatea sexuală nu este
numai acceptată, ci obligatorie, și în care procrearea este organizată
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de către stat și se face in vitro, în instituții de fertilizare și creștere ale
statului.
Familia creează o sferă de intimitate și autonomie, o rețea intergenerațională la baza căreia se află dragostea reciprocă și solidaritatea, în care statul nu are voie să se amestece atâta vreme cât
amestecul său nu este necesar. Principiul subsidiarității, dacă este înțeles corect, înseamnă că unităților sociale mai mici trebuie să li se
permită să facă tot ceea ce sunt capabile să facă singure, iar unitatea
mai mare trebuie să intervină doar atunci când unitatea mai mică nu
este capabilă să își atingă obiectivul. Acest principiu nu numai că se
bazează pe presupunerea că unitățile sociale mai mici pot fi mai eficiente, ci el garantează pluralitatea și libertatea în cadrul unei societăți.
O asemenea unitate mică – într-adevăr, mica unitate prin excelență –
este familia. Ea servește scopului procreării, oferă securitate socială,
solidaritate și educație. Rezultă că rolul statului în aceste domenii,
dacă este înțeles corect, poate fi doar unul auxiliar rolului familiilor. De exemplu, educația este un drept al părinților, ceea ce înseamnă că părinții sunt principalii educatorii ai copiilor lor, iar rolul
statului trebuie să se limiteze la a oferi asistență părinților. În aceeași
ordine de idei, statul trebuie să ofere securitate socială numai în cazul
în care rețelele de familii și comunitățile locale nu sunt capabile să o
ofere.
Dacă familia se află într-o criză astăzi, această criză pare a fi în mare
măsură cauzată de apariția sistemelor de asistență socială hipertrofiate, care, acaparând multe din funcțiile naturale ale familiilor, în
aparență fac familia și căsătoria redundante. De fapt, aceste sisteme asistențiale nu sunt, totuși, sustenabile pe termen lung: ele
sunt supraîndatorate și constituie, totodată, o cauză majoră a
supraîndatorării multor economii naționale; sunt ineficiente și
încurajează comportamente iresponsabile și antisociale. Este
doar o chestiune de timp până când acestea se vor destrăma,
iar oamenii vor trebui din nou să se bazeze pe familiile lor. Dar
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există riscul ca, în cazul în care familiile nu vor mai exista ca o rețea
socială puternică, societatea noastră individualistă să întâmpine o
problemă fără precedent.

3.1. Ce este familia?
Luând în considerare faptul că tratatele internaționale privind drepturile omului, precum și constituțiile naționale abundă în referiri elogioase asupra importanței familiei, ar fi imposibil oricărui oponent
să spună despre căsătorie și familie că nu ar trebui să beneficieze de
protecție specială. În schimb, strategia utilizată de revoluționarii
culturali constă în a spune că „totul” și „orice” ar trebui să se
numească „familie”: conceptul de familie este diluat până la a
nu mai putea fi recunoscut.
Problema este că, deși documente importante cu privire la drepturile
omului, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO)
sau Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), recunosc importanța familiilor, ele nu conțin nici o definiție a
ceea ce este familia, acest lucru fiind evident la momentul adoptării
lor.
Dar nu mai este evident.
Dacă nu cu mult timp în urmă, toată lumea ar fi fost de acord că familia este compusă dintr-un cuplu căsătorit și copiii lor comuni, acest
concept este, astăzi, tot mai mult pus sub semnul întrebării. De exemplu, autorii sus-menționatelor „Principii de la Yogyakarta” (un document pretențios, care urmărește recunoașterea juridică și privilegii
acordate homosexualilor) spun că legile și politicile ar trebui „să recunoască diversitatea formelor de familie, inclusiv a celor care nu sunt
definite prin descendență sau căsătorie”. Un document politic publicat de către EU Family Platform (Platforma pentru Familie a Uniunii Europene), o rețea de cercetare înființată de UE pentru a informa
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dezbaterea asupra politicii referitoare la familie, afirmă că este necesar „să trecem dincolo de o supraaccentuare a familiei nucleare și să
îmbrățișăm noi noțiuni în ceea ce privește relațiile de familie, care ar putea include o gamă de rețele diferite care acordă sprijin și resurse, cum ar
fi bunicii, rudele, prietenii și colegii”. Mulți politicieni au afirmat că, în
opinia lor, familia este „oriunde persoanele își asumă responsabilitatea
unele pentru altele”.
Mai important, ideea că noțiunea de „familie” ar putea fi extinsă
la alte grupuri sociale, inclusiv la cuplurile homosexuale, pare
să câștige teren chiar și în instituții cum este Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, care, în decizia sa în cazul Schalk și Kopf c.
Austriei, a mers atât de departe încât a făcut următoarea afirmație:
„Curtea observă că [...] a avut loc o evoluție rapidă în atitudinile
sociale față de cuplurile de același sex în multe state membre. De
atunci, un număr considerabil de state membre au acordat recunoaștere juridică a cuplurilor de același sex. Unele prevederi ale legislației europene reflectă, de asemenea, o tendință ascendentă de a
include cuplurile de același sex în noțiunea de «familie».
Având în vedere această evoluție, Curtea consideră artificială menținerea opiniei că, în contrast cu cuplurile de sexe opuse, cuplurile
de același sex nu pot beneficia de o «viață de familie» conform Articolul 8. În consecință, relația reclamanților, un cuplu de același
sex care coabitează, care trăiește într-o relație stabilă de-facto, se
încadrează în noțiunea de «viață de familie», la fel cum s-ar încadra
relația unui cuplu de sexe opuse în aceeași situație.
Prin urmare, Curtea concluzionează că circumstanțele în prezenta
cauză se încadrează în noțiunea de «viață privată», precum și «viață de familie» în contextul Articolului 8 (al Convenției Europene a
Drepturilor Omului).”
Ca declarație emisă de o instituție de profil înalt a drepturilor
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omului, aceste afirmații sunt unice și este, prin urmare, probabil că
ele vor fi utilizate asiduu, cel puțin în Europa, de către susținătorii
revoluției culturale ca punct de referință în următorii ani. Este, prin
urmare, necesar să menționăm că această declarație este doar un
obiter dictum, o declarație corolară care exprimă opinia majorității
judecătorilor dintr-o cameră a Curții, și nu are niciun efect juridic. Nu
a fost bazată pe niciun alt argument, decât pe o referință vagă la „moravurile aflate în evoluție”, și este în contradicție clară cu concluzia
principală a aceleiași hotărâri, conform căreia dreptul „la căsătorie și
la înființarea unei familii” (Articolul 12 al Convenției) este rezervat
pentru „un bărbat și o femeie la vârsta căsătoriei”. Noțiunea de „viață
de familie” (din Articolul 8) nu poate, fără a pierde consecvența logică, să fie disociată de noțiunea de „familie” din Articolul 12.
În ciuda acestor erori evidente, Curtea a făcut referiri, în deciziile ulterioare, la acest obiter dictum incorect ca și cum ar fi un fel de doctrină bine stabilită – a făcut aceasta, totuși, fără a furniza niciun argument suplimentar în susținerea lui.
Un concept care este prea diluat devine lipsit de sens. Acesta este
efectiv pericolul cu care familia se confruntă astăzi. Dacă aceste „noi
noțiuni în ceea ce privește relațiile de familie” ar fi general acceptate,
atunci aproape orice grup de persoane care doresc să se denumească
astfel ar fi o „familie”. Aceasta ar include profesorul și elevii săi, șoferul și pasagerii săi, angajatorul și angajații săi și, bineînțeles, orice
configurație de persoane care împart același domiciliu. Conceptul de
familie promovat de „Principiile de la Yogyakarta” nu oferă nici un
criteriu de determinare a ceea ce este familia – doar specifică ce criterii să nu fie folosite: căsătoria și descendența. Or, dacă descendența
și căsătoria nu sunt criterii, atunci noțiunea devine arbitrară.
Cu alte cuvinte, această idee aparent benignă de extindere a conceptului de familie ar putea fi cea mai eficace cale de eliminare a ei.
S-a susținut că familiile „tradiționale” nu vor suferi niciun
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prejudiciu sau dezavantaj dacă alte tipuri de familie ar primi
aceeași recunoaștere juridică. Este tentant să ne întrebăm dacă cei
care fac aceste afirmații sunt cu adevărat atât de naivi precum pretind. De fapt, o definiție clară și corectă a conceptului de familie este o condiție prealabilă pentru orice politici familiale. Fără
aceasta, devine imposibil să vorbim despre familie, imposibil să
recunoaștem contribuția specifică a familiilor la binele general
și imposibil să adoptăm politici care să ofere sprijin familiilor.
În plus, este, evident, o insultă și o înjosire pentru toți părinții care
își cresc copiii să citească în hotărârile Curții Europene a Drepturilor
Omului că relația lor nu este cu nimic superioară ca valoare și demnitate față de relația (nesănătoasă și sterilă prin natura sa) dintre doi
sodomiți.
Prin urmare, este de o importanță primordială a ne asigura că definiția corectă a cuvântului „familie” este introdusă în limbajul
juridic și politic. Fără acest lucru, nimic nu poate fi făcut pentru a
proteja interesul familiei și orice se face poate deveni rapid dăunător.
A defini familia ca un cuplu căsătorit și copiii acestuia este o primă
prioritate politică.

3.2. Scopul procreativ al căsătoriei
Pentru a înțelege natura și scopul căsătoriei, primul pas primordial este să recunoaștem scopul procreativ al acesteia. Acest scop este,
astăzi, adesea minimalizat și respins ca redundant de către cei ce văd
căsătoria drept instituție care ar trebui să servească interesele celor
doi „parteneri”. De fapt însă, scopul căsătoriei este să creeze mediul stabil care este necesar pentru creșterea cu succes a copiilor.
Copiii sunt, prin urmare, miezul unei familii autentice.
Este, bineînțeles, adevărat că copiii pot fi crescuți și într-un mediu mai puțin ideal, cum ar fi un orfelinat sau (ca rezultat al morții
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premature a unui părinte sau în cazul unui divorț) de către un singur
părinte sau de către părinții vitregi. Evident, însă, aceasta nu înseamnă că toate scenariile posibile sunt la fel de bune sau că oricare dintre
scenarii ar fi preferabil față de familia clasică (anume, cuplul căsătorit
și copiii acestuia):
Cercetările antropologice au demonstrat din plin că este în general
de preferat pentru un copil să fie crescut și educat de către părinții
săi naturali, decât de alți educatori. Este de la sine înțeles că părinții naturali vor simți, de regulă, un atașament emoțional mai mare și
o responsabilitate mai mare pentru copil decât un educator angajat,
care mai degrabă dezvoltă o relație profesională.
• De asemenea, s-a demonstrat clar că un copil are nevoie
atât de un bărbat, cât și de o femeie ca modele. Un mediu în
care un copil este confruntat (numai) cu educatori de același sex
poate genera mai târziu dificultăți în dezvoltarea unei relații sănătoase cu persoanele de sex opus.
• În societatea contemporană, majoritatea copiilor rămân dependenți de părinții lor cel puțin până la vârsta de 16 ani, ceea
ce implică faptul că părinții ar trebui să stea împreună cel puțin
până când copilul ajunge la această vârstă.
• Creșterea copiilor necesită timp și implicare personală, ceea
ce reprezintă motivul pentru care, de obicei, nu este posibil ca
ambii părinți să desfășoare activități profesionale cu normă întreagă și, în același timp, să întrețină gospodăria cu unul sau mai
mulți copii. De aceea este tipic necesar ca unul din părinți (de
regulă, mama) să nu aibă loc de muncă sau să lucreze cu fracțiune de normă, ceea ce presupune ca acest părinte să fie susținut
economic de către celălalt.
Căsătoria este, prin urmare, în primul și cel mai important rând, o
instituție care există în interesul copiilor și, într-o oarecare măsură,
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în interesul mamelor care cresc copiii. Căsătoria are sens doar dacă
este între un bărbat și o femeie care doresc să aibă copii și dacă oferă
stabilitatea necesară (în mod special mamelor) pentru a crește copiii.
Acesta este motivul pentru care, în multe jurisdicții, căsătoria este
considerată nulă dacă unul sau ambii parteneri exclud în mod deliberat posibilitatea de a avea copii.
Prin contrast, nu este necesar ca două persoane să intre într-o asemenea relație, și nici ca aceste relații să fie recunoscute juridic sau
promovate, dacă procrearea este, de la natură, imposibilă.
În același timp, trebuie menționat, căsătoria nu este doar o opțiune
din multe altele pentru două persoane care doresc să înființeze o
familie, ci este singura opțiune care este moral acceptabilă. Actul
carnal exprimă dorința de a fi tată și mamă a unor copii comuni, ceea
ce implică în mod necesar un angajament pentru toată viața. Dacă nu
aceasta este intenția celor două persoane implicate, atunci actul lor
este în sine neveridic. Respectul pentru cealaltă persoană ca partener
cu valoare și demnitate egale, ca și pentru copiii comuni face relațiile
extraconjugale inacceptabile din punct de vedere moral.
Criza actuală a familiei și căsătoriei poate fi rezolvată nu prin acordarea de beneficii sociale și fiscale suplimentare cuplurilor căsătorite
(și neacordarea lor cuplurilor necăsătorite), ci doar prin promovarea
unei înțelegeri înnoite și profunde a ambelor. Această înțelegere trebuie să sublinieze că familiile au un rol important în societate, rol
în care nu pot fi substituite: acela de a crește generația de mâine. Pentru a îndeplini acest rol, căsătoriile este necesar să fie între
persoane de sexe opuse, deschise către procreare și durabile.
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3.3. Rela�ia specifică dintre părin�i și copii
3.3.1. Rolul părin�ilor ca principali educatori
Așa cum am menționat, căsătoria este, mai mult decât orice, o instituție concepută pentru protejarea interesului copiilor. Ea trebuie,
așadar, să fie înțeleasă și interpretată din această perspectivă.
Dacă, prin natură, fiecare copil are o mamă (biologică) și un tată
(biologic), trebuie acceptat că a fi crescut de mama și tatăl biologici
și a trăi împreună cu ei, este în mod natural cel mai bun caz pentru
dezvoltarea sănătoasă a copilului. Prin urmare, copilul are dreptul natural de a trăi împreună cu părinții proprii și a fi educat de ei. Dimpotrivă, deși este clar că nu există un drept la a avea un copil (adică
un drept de a deveni tată sau mamă prin orice mijloace tehnice sau
juridice), este de asemenea limpede că părinții au nu numai o responsabilitate naturală, ci și un drept natural, de a trăi împreună cu copiii
lor și de a fi primii educatori ai acestora.
O ordine socială sănătoasă și justă respectă această relație specifică
între copii și părinții lor. În consecință, aceasta:
• va proteja dreptul copiilor de a cunoaște identitatea părinților lor biologici și de a avea un contact regulat cu ei;
• va proteja dreptul părinților de a cunoaște identitatea copiilor lor biologici și de a avea un contact regulat cu ei;
• va oferi părinților suficient sprijin, inclusiv sprijin moral și
economic, pentru a petrece timp cu copiii lor și a-și îndeplini
rolul de principali educatori ai acestora;
• își va baza politicile cu privire la școlarizare și educație pe
principiul că rolul statului ca educator este auxiliar rolului părinților: statul trebuie să ajute părinții în a-și educa copiii așa
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cum aceștia consideră, și nu invers;
• va evita acordarea de privilegii necuvenite educării copiilor în
instituții coordonate de stat în detrimentul părinților (de exemplu, prin interzicerea școlii acasă sau prin acordarea de sprijin
disproporționat instituțiilor de îngrijire de tip creșă, fără să ofere
sprijin similar părinților care au grijă de proprii copii)11.

3.3.2. Rolul părin�ilor ca educatori în dreptul interna�ional
Rolul specific al părinților ca educatori principali ai copiilor lor este
recunoscut în dreptul internațional:
• Articolul 26 (3) al DUDO afirmă în mod explicit că: „Părinții
au un drept aprioric de a alege tipul de educație acordat copiilor
lor.”
• În același sens, articolul 13 (3) al Pactului internațional cu
privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC) stipulează: „Statele semnatare ale prezentului Pact își asumă respectarea libertății părinților și, unde este cazul, a tutorilor legali, de a
alege pentru copiii lor școli diferite de cele stabilite de autoritățile
publice, care să fie conforme cu standardele educaționale minime
stabilite sau aprobate de stat și să asigure educația religioasă și
morală a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.”
• Articolul 2 al primului Protocol al Convenției Europene a
Drepturilor Omului menționează: „Niciunei persoane nu îi va fi
negat dreptul la educație. În exercitarea oricăror funcții pe care și le
asumă referitoare la educație și învățătură, statul trebuie să respecte dreptul părinților de a asigura respectiva educație și învățătură
în conformitate cu propriile lor convingeri religioase și filosofice.”
11 Art. 41 (2) (2) din Constituția Irlandei: "The State shall, therefore, endeavour to ensure that
mothers shall not be obliged by economic necessity to engage in labour to the neglect of
their duties in the home."
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• Articolul 14 (3) al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE reafirmă că: „[...] dreptul părinților de a asigura educația și învățătura propriilor copii în conformitate cu convingerile lor religioase,
filosofice și pedagogice trebuie respectat.”

3.3.3. Drepturile copilului în dreptul interna�ional
Există o Convenție internațională cu privire la drepturile copilului
la nivelul ONU. Această convenție a fost ratificată de o majoritate
covârșitoare a statelor membre ONU. Deși există un risc inerent ca
aceasta să poată fi utilizată pentru a înlocui dreptul natural al părinților (pentru că rezervă autorităților statului prerogativa de a stabili
ce corespunde sau nu „interesului copilului”, în detrimentul părinților), totuși trebuie remarcat că, printre altele, Convenția recunoaște
în mod explicit dreptul copiilor de a conserva propria lor identitate și
propriile relații familiale (articolul 8 alineatul 1) și de a avea contact
cu părinții lor (articolul 9), precum și dreptul părinților de a fi principalii educatori ai copiilor lor (articolul 20). Aceasta stipulează, de asemenea, că în cazul adopției, interesul copilului primește considerarea
maximă, și nu interesul părinților adoptivi (articolul 21).

3.4. Căsătoria și divor�ul
Deși (sau din cauză că?) divorțul este, în zilele noastre, atât de frecvent, daunele pe care acesta le aduce societății sunt rareori discutate
în public.
Dragostea adevărată caută durabilitate și un angajament pentru întreaga viață. Un tânăr care, în loc să îi promită logodnicii sale dragoste eternă, îi spune că va rămâne căsătorit cu ea până ce va găsi
o persoană mai potrivită, este puțin probabil că va câștiga inima ei.
Acest angajament pe întreaga viață este și o condiție prealabilă necesară pentru creșterea copiilor. Copiii rămân dependenți de părinții lor
aproximativ 20 de ani (dacă nu și mai mult), timp în care au nevoie nu
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numai de hrană, îmbrăcăminte și adăpost, ci și de grijă și atenție personală. Acest lucru este greu de oferit când familiile nu sunt stabile.
Imperativul unei căsătorii pe întreaga viață este, așadar, o chestiune
ce ține atât de dorință, cât și de necesitate. Stabilitatea necesară căsătoriei trebuie, însă, să fie prevăzută în ordinea juridică. Adoptarea de
legi liberale pentru divorț subminează stabilitatea căsătoriei – și prin
aceasta, subminează instituția căsătoriei ca atare. Deși astăzi pare
că divorțul a fost acceptat din punct de vedere social de mult timp,
timpul în care în multe țări nu exista o lege a divorțului nu este prea
îndepărtat. De exemplu, în Italia, divorțul a fost introdus doar în 1974,
iar în Spania și Portugalia, chiar mai târziu. Malta este ultima țară
europeană care a legiferat disponibilitatea divorțului, în 2011.
Confuzia curentă care planează în jurul semnificației termenului
de „familie” are, cu siguranță, mai mult de o singură cauză – dar incontestabil, proliferarea divorțului și a relațiilor extraconjugale reprezintă cea mai importantă cauză. Destrămarea tot mai frecventă a
căsătoriilor, precum și refuzul multor cupluri de a-și construi propria
familie pe baza uniunii lor și pe baza unui angajament reciproc cu
putere de obligativitate, pentru întreaga viață, duce la fragmentarea
societății: un număr tot mai mare de persoane nu mai trăiesc în familii stabile, ci în relații instabile, de natură nesigură. Acest lucru are
consecințe cumplite asupra societății: există o corelație între instabilitatea relațiilor și declinul ratei natalității, iar copiii care rezultă
din astfel de relații au un risc mai mare în ceea ce privește problemele
de sănătate fizică și mintală, delincvența sau eșecul școlar. Având în
vedere că acest lucru creează o povară grea asupra societății, nu se
poate pretinde că acest aspect este doar o problemă privată. Problema, de asemenea, are o tendință de proliferare: copiii ai căror părinți
divorțează au și ei un risc statistic crescut de a divorța.
Deși copiii în cauză sunt primele victime ale destrămării familiei,
consecințele lărgite ale instabilității tot mai mari a familiilor ar trebui
să fie un motiv de îngrijorare pentru societatea în ansamblu.
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Este, bineînțeles, foarte tentant pentru societate să închidă ochii
la acest lucru sau să îl minimalizeze folosind un limbaj înfrumusețat (fie prin simpla extindere a semnificației termenului „familie” la
orice grup de persoane care doresc să se denumească astfel, fie prin
folosirea de termeni eufemistici precum „familii recompuse”), dar
acest lucru nu rezolvă problema. Proliferarea divorțului slăbește instituțiile reprezentate de căsătorie și de familie. Ceea ce urmează este
un cerc vicios: creșterea ratei divorțului duce la solicitări conform cărora „legea ar trebui adaptată la realitățile moderne”, adică legislația
divorțului să fie liberalizată suplimentar (cum ar fi prin legiferarea
procedurilor de „divorț expres” consensual sau prin eliminarea aspectului culpabilității în contextul hotărârilor judecătorești în materie
de divorț). Ca rezultat al mai marii liberalizări a legilor cu privire la
divorț, ratele divorțurilor vor crește și mai mult și, drept rezultat, vor
fi cereri pentru facilitarea și mai mare a divorțului, ca și cum destrămarea unei familii ar fi o banalitate.
Ca rezultat al acestei evoluții, ordinea juridică a fost transformată în
așa fel încât este în detrimentul stabilității căsătoriilor. Termenii unei
căsătorii nu pot fi negociați liber de parteneri, ci sunt stabiliți conform prevederilor legale. În țările în care divorțul este ușor disponibil (cum ar fi în cazul în care legea protejează interesul partenerului
care dorește să divorțeze, și nu pe cel al partenerului care dorește să
mențină căsătoria), căsătoria este transformată din ceva permanent
în ceva temporar și devine de facto imposibil, în termeni strict
juridici, să se contracteze o căsătorie pe întreaga viață. Fiecare
partener trebuie să știe, chiar și în timpul căsătoriei, că dacă celălalt
partener dorește să divorțeze, acesta va putea să obțină acest lucru.
Și, foarte trist, această ipoteză trebuie considerată de la început. Faptul că legile privind divorțul și separarea, în mod tot mai amplu, nu
iau în considerare chestiunea referitoare la cine este responsabil pentru destrămarea căsătoriei, înseamnă că regulile jocului se schimbă:
legile oferă puțină protecție partenerului care rămâne loial datoriilor
conjugale și care dorește să mențină căsătoria; în schimb, în unele
cazuri, chiar oferă o recompensă pentru infidelitate și distrugerea
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deliberată a căsătoriei. Dacă încă mai există căsătorii care durează o
viață, acest lucru nu este din cauza, ci în ciuda unui sistem legislativ
care nu favorizează stabilitatea.
Această schimbare profundă în ceea ce privește semnificația căsătoriei12 a făcut unele țări să acorde cuplurilor care coabitează drepturi
similare sau egale cu ale cuplurilor căsătorite și beneficii ca și cum
cei doi ar fi căsătoriți, chiar dacă ei înșiși nu sunt dispuși să își asume
niciun angajament reciproc cu caracter de obligativitate. Într-un anume sens, acest lucru pare logic: acolo unde căsătoria nu mai creează
de facto niciun angajament obligatoriu partenerilor căsătoriți, de ce
să fie o diferență de tratament între cuplurile căsătorite și cele necăsătorite?
Dacă, însă, cuplurile de sex opus necăsătorite pot primi aceleași drepturi și beneficii ca și cuplurile căsătorite, de ce să nu se ofere aceste drepturi oricăror două persoane, indiferent de sexul lor? Discuția
contemporană în jurul „căsătoriilor” unisex este, cel puțin în parte,
imputabilă faptului că mari părți ale societății pur și simplu nu mai
înțeleg ce este căsătoria. Dacă ipoteza „căsătoriilor” unisex a obținut o oarecare plauzibilitate în dezbaterile publice, acest lucru
este pentru că oamenii nu mai înțeleg nici care este scopul căsătoriei, și nici nivelul angajamentului asociat cu aceasta. Proliferarea divorțului este unul din factorii principali în această
direcție.
Dacă familia este să fie salvată de la distrugerea sa treptată, legile
12 Trebuie reținut că secole de-a rândul, atunci când bărbatul și femeia agreau în mod
privat să fondeze o familie, un astfel d emariaj era valid în sensul legal al termenului.
Un astfel de angajament privat, totuși, era diferent de simpla coabitare care nu avea intenția
instituirii unei familii noi. Desi mariajul era traditional considerat un sacrament (taină) de către
Biserica Catolică, aceasta l-a formalizat doar la 1563 (Decretul Tametsi, adoptat la Conciliul
Trent). Doar din 1800 încolo legiuitorii statelor au încercat introducerea mariajului civil pentru a lua controlul (și puterea) asupra familiei. La vremea respective Biserica a încercat să se
opună acestei evoluții. Paradoxal, cee ace observăm astăzi pare să meargă în direcție opusă:
politicienii seculari încearcă să desființeze căsătoria civilă, în timp ce Biserica face eforturi pentru a o păstra.
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trebuie să fie schimbate pentru a reflecta scopul și semnificația căsătoriei:
• Căsătoria trebuie să fie între un bărbat și o femeie.
• Legislația trebuie să reflecte faptul că o căsătorie este un angajament pe întreaga viață. Aceasta înseamnă că, în mod ideal,
divorțul trebuie să fie disponibil numai în circumstanțe
restrânse. În orice caz, legile care reglementează consecințele
destrămării familiei trebuie concepute astfel încât să protejeze
partenerul inocent și nu să ignore drept irelevantă responsabilitatea fiecărui partener pentru destrămarea căsătoriei.
• Avantajele fiscale și sociale trebuie acordate numai cuplurilor
care, fiind căsătorite, și-au asumat un angajament real între ei și
în fața societății. Niciun astfel de avantaj nu trebuie acordat sau
cel puțin, trebuie acordat un avantaj cu mult mai mic, cuplurilor
care trăiesc împreună dar nu sunt căsătorite.

3.5 Căsătoria în legisla�ia interna�ională
3.5.1. Fragmentarea ordinii juridice
În lumina celor prezentate în secțiunile precedente, este util să deschidem o mică paranteză și să examinăm implicațiile lărgite ale incertitudinii juridice tot mai mari din jurul termenilor „familie” și „căsătorie”.
A existat un timp, și nu foarte îndepărtat, în care toată lumea știa ce
înseamnă „căsătoria” și „familia”. Chiar și în vremurile în care exista
o diversitate legislativă considerabilă între diferitele țări europene,
conceptul de căsătorie era atât de uniform înțeles și aplicat, încât
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constituia, probabil, aspectul legislativ în care uniformitatea reglementărilor era cea mai puternică. În principiu, nu existau probleme
pentru o jurisdicție să recunoască legal căsătoria contractată într-o
altă jurisdicție.
Între timp, situația a fost complet răsturnată. În timp ce organizații
precum ONU, Organizația Mondială a Comerțului sau UE se străduiesc să armonizeze toate domeniile legislative la nivel internațional
sau cel puțin regional, evoluția în această zonă merge în direcție diametral opusă: există o fragmentare tot mai mare și, ca rezultat al
acesteia, o incompatibilitate tot mai mare între conceptele juridice
utilizate de către diferitele țări.
Această evoluție a fost cel mai mult resimțită de aceia care trăiesc
într-o țară diferită de cea natală: dacă, de exemplu, un bărbat din țara
A și o femeie din țara B se căsătoresc în țara C și apoi se stabilesc în
țara D, se pune întrebarea ce lege se va aplica în cazul căsătoriei (și
eventual divorțului) acestui cuplu. Dacă toate țările ar avea aceleași
legi, nu ar fi nicio problemă. Având însă în vedere că țările au început
să legifereze în favoarea divorțului (cu diferite grade de „liberalism”),
această uniformitate a încetat să existe. Mai recent, situația a fost și
mai mult exacerbată, drept consecință a existenței mai multor tipuri
de „parteneriate înregistrate” (între persoane de sexe opuse și/sau de
același sex, având grade diferite de angajament și de revocabilitate)13,
precum și a „căsătoriilor unisex” în diverse țări.
Atât la nivel european, cât și internațional, există astăzi o tot
mai mare incertitudine privind modul de interpretare a termenului „căsătorie” atunci când acesta apare într-un document
internațional, și au existat chiar și unele încercări frivole (deși
încă nereușite) de a utiliza legislația UE sau pe cea internațională pentru a forța recunoașterea juridică a „căsătoriilor” unisex
13 Un prototip al acestei „căsătorii” inferioare este Pacte civile de solidarité (PACS) din Franța,
deschis ambelor tipuri de cupluri. Deși în 2013, Franța a legalizat și „căsătoria” unisex, PACS
continuă să existe.
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în țările care resping această inovație.
Ciudat, inovatorii sunt, astăzi, cei care deplâng fragmentarea juridică
în ceea ce privește căsătoria și familia și care caută armonizarea (în
sensul ca toate țările să fie forțate să introducă inovațiile pe care ei
le propun), sau cel puțin recunoașterea mutuală a legilor ca soluție
posibilă. Tocmai ei sunt, însă, aceia care, prin introducerea nesăbuită
a reglementărilor liberale în favoarea divorțului, a „parteneriatelor
înregistrate” și a „căsătoriilor unisex”, au subminat convergența legislativă care exista înainte.
Din perspectiva Dreptului Natural, ar fi bineînțeles de dorit ca să existe mai puțină fragmentare între diferitele jurisdicții: adevăratul concept al căsătoriei este de universal valabil. Totuși, o mai mare uniformizare a legilor nu trebuie să fie un scop în sine: este mai important
ca acele țări care au o legislație încă oarecum similară cu principiile
Dreptului Natural să fie capabile să o mențină astfel, decât să accepte
standarde legislative grosolan de aberante ca numitor comun.
Din acest motiv, obiectivul pe termen lung trebuie să fie implementarea perceptelor Dreptului Natural (conform cărora căsătoria este între
un bărbat și o femeie și nu admite divorțul) ca standard juridic internațional, în sensul ca un stat care permite divorțul și/sau căsătoriile
unisex să fie considerat a încălca obligațiile internaționale. Pe termen
scurt și mediu, totuși, lipsa de competență a organismelor internaționale (mai ales a ONU și a UE) în sensul de a legifera cu privire la
căsătorie și familie este un argument convenabil pentru cei care caută
să apere societatea împotriva impunerii, de către UE sau de către alte
organisme internaționale, a legilor care ar submina familia.
În absența oricărui standard acceptat la nivel internațional (sau
mai degrabă, din cauza dispariției înțelegerii generale a acestor aspecte), aspectele referitoare la căsătorie și familie sunt reglementate de către dreptul internațional privat, adică de o serie de norme
care nu reglementează substanța acestui aspect, ci numai determină
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competența țărilor în a aplica propriile legi într-o anumită situație,
dacă acea situație este suficient de strâns legată de țara în cauză.
În cazul căsătoriei și al familiei, cetățenia oricăruia dintre soți, sau
domiciliul, sau locul în care a avut loc căsătoria pot fi considerate a
stabili o asemenea legătură. Totuși, deși există unele acorduri internaționale pe acest subiect, trebuie menționat că dreptul internațional privat este o problemă de competență autonomă a fiecărei țări, în
sensul că fiecare țară poate decide pentru sine în ce situații alege să
își aplice legile. În cazul anumitor țări, care au inventat diferite tipuri
de parteneriate înregistrate, legiferând divorțul expres sau căsătoriile
unisex sau chiar recunoscând juridic parteneriatele poligame, situația devine din ce în ce mai haotică.

3.5.2. Dreptul interna�ional
3.5.2.1. Căsătoria este între un bărbat și o femeie
Având în vedere importanța practică a dreptului familiei, există remarcabil de puține reglementări în acest sens la nivel internațional.
Singurul lucru care poate fi spus cu certitudine este că dreptul la căsătorie și la înființarea unei familii este recunoscut internațional ca un drept al omului (mai ales în art. 16 din DUDO, în art.
23 din PIDCP și în art. 12 din Convenția Europeană a Drepturilor
Omului), și că, prin urmare, toate țările sunt obligate să prevadă
și să recunoască instituția căsătoriei și a familiei.
Este general acceptat că această obligație internațională se extinde numai asupra căsătoriei între un bărbat și o femeie. Tentativele de a crea o obligație internațională a țărilor de a prevedea sau de
a accepta „căsătoriile unisex” sau similare, au fost cu totul lipsite de
succes, atât la nivelul ONU, cât și la nivel european.
În cazul Joslin c. Noii Zeelande, Comitetul ONU pentru Drepturile
Omului a declarat, cu privire la art. 23 al PIDCP, că:
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„Articolul 23, alineatul 2 al Pactului este singura prevedere substanțială a acestuia care definește un drept utilizând termenul «bărbați
și femei», și nu «toți oamenii», «toată lumea» și «toate persoanele».
Utilizarea termenului «bărbați și femei», mai degrabă decât termenii generali utilizați în alte locuri în cadrul Părții III a Pactului, a
fost în mod consecvent și uniform înțeleasă ca indicând faptul că
obligația statelor semnatare ale tratatului, rezultată din articolul
23, alineatul 2 al Pactului, este să recunoască drept căsătorie numai
unirea dintre un bărbat și o femeie care doresc să se căsătorească.”
În cauza Schalk și Kopf c. Austriei, un caz decis de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, doi bărbați homosexuali au depus o plângere în care au argumentat că Austria a violat obligațiile sale în ceea ce
privește drepturile omului, în speță articolul 12 (dreptul la căsătorie),
precum și articolele 8 și 14 (discriminare în ceea ce privește dreptul la
intimitate) prin nelegiferarea căsătoriei între persoane de același sex.
Curtea a respins cererea lor, motivând:
„Curtea observă că articolul 12 acordă dreptul la căsătorie «bărbaților și femeilor». Versiunea franceză prevede: «l'homme et la femme ont le droit de se marier» [bărbatul și femeia au dreptul de a se
căsători]. Mai mult, articolul 12 conferă dreptul de a înființa o familie. Reclamanții au argumentat că exprimarea nu implică în mod
necesar că un bărbat poate să se căsătorească numai cu o femeie
și viceversa. Curtea observă că, privită în mod izolat, exprimarea
din articolul 12 poate fi interpretată în așa fel încât să nu excludă
căsătoria între doi bărbați sau două femei. Totuși, în contrast, toate
celelalte articole relevante ale Convenției acordă drepturi și libertăți
„tuturor” sau menționează ca „nimeni” să nu fie supus anumitor
tipuri de tratament interzise. Exprimarea din articolul 12 trebuie,
prin urmare, să fie privită ca deliberată. Mai mult, trebuie acordată
atenție contextului istoric în care a fost adoptată Convenția. În anii
1950, căsătoria era clar înțeleasă în sensul tradițional, ca fiind o
uniune între parteneri de sexe opuse. ”
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Cu privire la articolele 8 și 14, Curtea a făcut următoarea precizare:
„În măsura în care reclamanții par a susține că, dacă nu este inclus
în articolul 12, dreptul la căsătorie ar putea fi derivat din articolul
14 în conjuncție cu articolul 8, Curtea nu poate împărtăși punctul
lor de vedere. Ea reiterează că Convenția trebuie citită ca un întreg
și că articolele sale trebuie, așadar, interpretate în armonie unele cu
altele. Având în vedere concluzia de mai sus, și anume că articolul
12 nu impune o obligație asupra statelor contractante de a acorda
cuplurilor de același sex acces la căsătorie, articolul 14 în conjuncție cu articolul 8, o prevedere cu un scop și o sferă de aplicare mai
generale, nu poate fi interpretat nici el ca impunând o asemenea
obligație.”

3.5.2.2. Este divor�ul un drept al omului?
Nu pare să existe absolut nicio jurisprudență internațională referitoare la chestiunea dacă drepturile internaționale ale omului obligă
țările semnatare să permită divorțul. Există unele referințe la ipoteza dizolvării unei căsătorii (de exemplu în articolul 23, alineatul 4 al
PIDCP sau în articolul 17, alineatul 4 al Convenției Americane a Drepturilor Omului), dar acestea sunt astfel concepute încât nu creează un
„drept la divorț”.
Această chestiune pare, prin urmare, să fie în totalitate de competența legislațiilor naționale, dar există, bineînțeles, o limită evidentă: divorțul nu poate fi reglementat în așa fel încât să transforme căsătoria
într-o formă fără fond. Se poate argumenta, prin urmare, că o lege a
căsătoriei care nu permite divorțul este în concordanță cu standardele internaționale ale drepturilor omului, pe când o legislație care
permite unei persoane să obțină un divorț prea ușor poate fi văzută ca
o încălcare a dreptului la căsătorie.
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3.6. Căsătoria și familia merită o recunoaștere și un
sprijin specifice
Nu este scopul prezentei lucrări să elaboreze un program specific cu
privire la beneficiile sociale sau fiscale de care ar trebui să beneficieze
familiile. Există o mare varietate de măsuri pe care un stat le poate
lua pentru a promova familia și a-i oferi o bază stabilă și, luând în
considerare marile diferențe de situație care există în diferite țări, în
mod clar nu există o soluție-șablon care să fie optimă întotdeauna și
în orice loc.
Cu toate acestea, există o temă recurentă. Familiile (adică, un bărbat
și o femeie care trăiesc într-o căsătorie stabilă și cresc copii) aduc o
contribuție importantă la binele comun, pe care ceilalți (persoanele
celibatare, cuplurile necăsătorite, cuplurile homosexuale sau lesbiene, părinții singuri...) nu o aduc: acestea nu numai că oferă siguranță
socială ambilor parteneri, pe baza unui angajament obligatoriu, ci și
cresc copii, care vor munci pentru a susține situația celor activi în
prezent, odată ce aceștia ajung la vârsta pensionării. În fapt, toți cei
care nu cresc copii ei înșiși beneficiază de faptul că alții fac acest lucru.
Există, astfel, un hazard moral inerent în sistemele noastre moderne
de asigurări sociale. Un cuplu care nu are copii, deși câștigă două venituri întregi, în loc de unul sau unul plus jumătate de normă, și deși
acumulează, de obicei, drepturi de pensie mai mari, nu trebuie să facă
față cheltuielilor (asociate cu necesitatea unui spațiu de locuit mai
mare, cea de alimente, îmbrăcăminte, costuri școlare etc.) care sunt
asociate cu creșterea unei familii.
Căsătoria este, așadar, modelul de urmat, și merită o protecție și un
sprijin speciale. În contrast, alte tipuri de relații (coabitarea în afara căsătoriei, „monogamia în serie”, relațiile homosexuale etc.), dacă
sunt măcar tolerate, în niciun caz nu trebuie să fie tratate în mod egal:
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• Cuplurile necăsătorite duc adeseori o viață asemănătoare
cu cea a cuplurilor căsătorite și adeseori cresc copii. Totuși, dacă
partenerii necăsătoriți decid să nu se căsătorească, acest lucru
este motivat de faptul că nu doresc să își asume un angajament
reciproc complet și pe viață. Prin urmare, aceste uniuni sunt mai
puțin stabile decât căsătoriile, iar în situații de criză, se destramă mai ușor. În timp ce sprijinul reciproc în situații de criză este
tocmai unul dintre scopurile căsătoriei, instabilitatea intrinsecă
a cuplurilor necăsătorite înseamnă neîndeplinirea acestui scop.
Dimpotrivă, riscul unei separări este aruncat, în mare parte, pe
umerii societății extinse (deși, drept rezultat al liberalizării legilor în materie de divorț, recunoaștem că diferența se diminuează…).
• Persoanele celibatare nu cresc, de obicei, copii. Dacă o fac,
acest lucru este, de regulă, rezultatul unei destrămări a familiei.
Deși, desigur, oricine crește și educă copii contribuie la binele
comun și merită sprijin, rămâne totuși clar că creșterea copiilor
de către un părinte singur nu este situația ideală, și acest lucru
nu trebuie promovat prin stimulente. Rezultă de aici că sistemele de asigurări sociale nu trebuie să fie concepute într-un mod
care face atractivă evitarea angajamentului și a responsabilității
din cadrul unei căsătorii.
• Cuplurile homosexuale, prin natura lor, nu își cresc copiii
comuni proprii. În cazurile în care acestea cresc copii, de obicei
acest lucru este rezultatul unei familii destrămate, și rămâne întrebarea dacă nu cumva creșterea de către homosexuali este un
lucru de care copiii ar trebui să fie protejați. În orice caz, situația
tipică a parteneriatelor homosexuale este una cu două venituri
și niciun copil. Chiar și fără a deschide nicio dezbatere cu privire la moralitatea sau imoralitatea cuplurilor homosexuale, nu se
întrevede niciun motiv pentru care fiecare dintre parteneri nu
ar putea câștiga salariul propriu și acumula propriile drepturi
de pensie. Pare, așadar, foarte inadecvat să se ofere scutiri de
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impozite, pensii de urmaș sau alte privilegii similare homosexualilor, și acest lucru ar crea un stimulent pervers.
Protecția specială implică, în mod necesar, că nicio altă formă de uniune nu trebuie să beneficieze de aceeași protecție. Chiar și acolo unde
un sistem juridic tolerează coabitarea cuplurilor necăsătorite (între
persoane de sexe diferite sau de același sex), în niciun caz nu se poate pretinde că astfel de aranjamente merită aceeași protecție precum
căsătoria.

3.7. Forme alternative de familie?
În lumina considerentelor precedente, apare întrebarea dacă ar trebui
să existe orice formă de acceptare sau recunoaștere juridică pentru
„formele alternative de familie” sau nu. Merită partenerii care coabitează sau partenerii homosexuali orice formă de recunoaștere juridică? Acolo unde o astfel de recunoaștere există (sub forma „căsătoriei
unisex”, a „parteneriatelor civile” sau, pur și simplu, prin faptul că
legile tratează astfel de cupluri ca și cum ar fi căsătorite), ar trebui ca
prevederile respective să fie abrogate?

3.7.1. Ce drepturi pentru partenerii care coabitează?
3.7.1.1. Egalitate de tratament fa�ă de cuplurile căsătorite?
În ultimii ani, a existat o tendință tot mai mare, în multe jurisdicții, de
a oferi cuplurilor (de sexe diferite) care trăiesc într-o „relație stabilă”
(adică, cuplurilor care sunt necăsătorite, dar împart același domiciliu)
un statut similar sau identic cu cel al cuplurilor căsătorite. Se argumentează că, pe motiv că respectivele cupluri se află de facto într-o
situație similară și duc vieți asemănătoare cu cele ale cuplurilor căsătorite, acestea nu trebuie să fie supuse discriminării.
Acest raționament ne pare eronat. Există o diferență decisivă, care
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trebuie luată în considerare: în timp ce membrii cuplurilor căsătorite
și-au asumat un angajament reciproc public și cu caracter de obligativitate, atât ad intra (între ei) și ad extra (față de restul societății),
cuplurile care coabitează nu au făcut acest lucru. De fapt, membrii
acestora au făcut alegerea deliberată de a nu-și crea obligații – deci, de
ce să fie tratați ca și cum și le-ar fi creat?
„Egalitatea de tratament” a cuplurilor care coabitează față de cuplurile căsătorite poate avea doar două rezultate posibile:
• Fie partenerii necăsătoriți vor primi doar beneficiile sociale și
fiscale asociate cu căsătoria, fără obligațiile legale care se aplică
cuplurilor căsătorite (așa-numita „aplicare selectivă”). Acest lucru ar constitui, în mod evident, o mare inegalitate de tratament,
întrucât ar fixa o recompensă pentru refuzul de a accepta angajamente și responsabilități cu caracter de obligativitate,
• Fie partenerii necăsătoriți vor fi obligați, de asemenea, să accepte aceleași obligații și responsabilități ca și partenerii căsătoriți. Acest lucru ar însemna, însă, impunerea asupra acestora a
unei alegeri pe care ei înșiși niciodată nu au făcut-o (din moment
ce nu s-au căsătorit deliberat). De asemenea, acest fapt ar crea
o incertitudine considerabilă pe plan juridic, întrucât, în final,
o autoritate publică, și nu cuplul însuși, ar decide, în baza unor
criterii destul de vagi, că sunt îndeplinite condițiile pentru egalitatea de tratament.
Libertatea înseamnă a le permite oamenilor să ia decizii care au consecințe practice. Prin urmare, într-o societate liberă, statul trebuie
să respecte alegerea liberă a cetățenilor de a se căsători sau nu și să
îi trateze în consecință. Egalitatea de tratament între cuplurile care
coabitează și cele căsătorite este nedreaptă, discriminatorie, nu respectă libertatea personală și creează incertitudine pe plan juridic.
În plus, se poate argumenta în mod rezonabil că dreptul internațional
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care obligă statele să protejeze dreptul la căsătorie presupune că statutul persoanelor căsătorite trebuie să difere semnificativ de cel al
persoanelor care coabitează. Acolo unde acest principiu nu se aplică,
instituția „căsătoriei” devine insignifiantă și inutilă. De aceea, egalitatea de tratament între cuplurile necăsătorite și cele căsătorite constituie, în mod plauzibil, o încălcare a legislației privind drepturile
omului.

3.7.1.2. Ar trebui să existe mai mult de un singur tip de căsătorie?
O altă întrebare este dacă, în loc să prevadă un singur tip de căsătorie,
un stat poate, sau ar trebui, să legifereze tipuri diferite de instituții similare căsătoriei. Un exemplu al acestui gen de abordare îl constituie
Franța, unde, în afară de căsătorie, există o nouă instituție intitulată „PACS” (pacte civil de solidarité), care prevede un grad mai mic de
angajament reciproc decât căsătoria, din care se poate obține cu mai
mare ușurință divorțul, dar care nu conferă aceleași drepturi legale (în
special cel privind posibilitatea adopției sau a reproducerii asistate
medical). Pactul poate fi încheiată între cupluri de sexe diferite sau
de același sex. Deși pentru cele din urmă, constituie unica posibilitate
de a obține recunoașterea juridică a relației lor, pentru primele este o
formă de „căsătorie inferioară”.
Aceasta ridică întrebarea: dacă se acceptă că trebuie să existe mai
mult de un singur tip standard de căsătorie, de ce ar trebui să
existe numai două (și nu, de exemplu, zece) tipuri diferite, fiecare variind în ceea ce privește gradul de angajament reciproc
și beneficiile sociale/fiscale? Se pot imagina „prietenii”, „prietenii
apropiate”, „prietenii intime” exclusive sau neexclusive etc., toate înregistrate juridic, și (de ce nu?) chiar și posibilitatea, la antipod, de a
încheia un tip de căsătorie care astăzi nu pare să mai existe în majoritatea țărilor, și anume o căsătorie fără drept de divorț.
În cele din urmă, ne putem întreba, de asemenea, de ce să nu existe
o libertate contractuală totală, în care oamenii să își aranjeze viețile

61

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

private după cum consideră de cuviință.
Împotriva unor astfel de tendințe, se pot ridica următoarele obiecții:
• Cu cât este mai mare varietatea instituțiilor similare căsătoriei, cu atât mai mare va fi confuzia în ceea ce privește sensul exact
al fiecăreia dintre ele – nu numai pentru terți, ci și pentru cele
două persoane implicate. Deși astăzi există încă, în societate,
percepția comună a ceea ce este o „căsătorie”, această înțelegere
s-ar dilua complet, în scurt timp, dacă ar exista o varietate de
„căsătorii” diferite. Căsătoria și-ar pierde, în acest mod, statutul
de instituție respectată în sfera publică și ar fi spoliată, astfel, de
caracterul său public.
• Unul dintre scopurile foarte importante ale căsătoriei îl constituie protecția părții cu cea mai mare vulnerabilitate socială
(adeseori, femeia). Dacă ar exista o varietate de „căsătorii” diferite, sau (chiar mai rău) dacă sensul „căsătoriei” ar fi rezultatul
unei negocieri individuale între cele două persoane implicate,
atunci, cel mai probabil, partenerul mai slab ar pierde: acesta sau
aceasta ar fi constrâns(ă) să accepte termeni mai nefavorabili decât dacă ar exista un singur tip standard de căsătorie.
• Este semnificativ faptul că cei care susțin noile tipuri de
instituții similare căsătoriei (cum ar fi PACS – „parteneriatul civil” francez) fac acest lucru în vederea introducerii unor tipuri
de mariaj inferioare, în timp ce nu s-a auzit de vreo inițiativă
de reintroducere a căsătoriei fără drept de divorț (deși, printre
cuplurile aflate la vârsta căsătoriei, ar putea exista o cerere reală
pentru aceasta). Prin urmare, pare mai degrabă a fi o strategie
pentru distrugerea subversivă a căsătoriei, și nu o strategie pentru restaurarea acesteia.
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3.7.1.3. Concluzie
În lumina precedentelor considerente, pare complet inadecvat ca
un legislativ să confere recunoaștere juridică și statut juridic de
orice fel cuplurilor care nu doresc sau nu se pot căsători. Acolo
unde astfel de legi există, acestea ar trebui abrogate. Soluția corectă
și echitabilă este de a trata aceste cupluri drept ceea ce sunt, adică
străini.
Dacă, totuși, aceste cupluri au copii, atunci drepturile copiilor respectivi trebuie respectate. Aceasta include dreptul copiilor de
a-și cunoaște și de a menține contactul cu ambii părinți. Trebuie,
de asemenea, să se ia în considerare că nu trebuie să existe nicio
discriminare în ceea ce privește eventualele beneficii sociale pe care
statul le acordă persoanelor în legătură cu copiii acestora.

3.7.2. Ce drepturi ar trebui acordate cuplurilor homosexuale?
După cum am menționat anterior, egalitatea de tratament pentru partenerii care coabitează este adeseori piciorul în ușă pentru solicitarea
egalității de tratament pentru cuplurile homosexuale, argumentul fiind acela că, acolo unde statul conferă statut și beneficii pentru două
persoane, indiferent dacă acestea sunt sau nu căsătorite, ar trebui să
fie de asemenea irelevant dacă acestea sunt de sexe diferite14.
Din considerentele de mai sus privind cuplurile care coabitează, decurge a fortiori că nu trebuie să se acorde statut și drepturi cuplurilor
homosexuale. Viceversa, riscul ca, în cele din urmă, un atare statut
și drepturi să impună acordarea acelorași facilități sodomiților este,
în fapt, un argument suplimentar împotriva egalității de tratament a
cuplurilor care coabitează față de cele căsătorite.
14 Recentele cauze de la CEDO arată aceasta consider încă posibil ca statele să păstreze
pentru căsătoria tradițională un stat special și privilegiat. În același timp, însă, Curtea a fabricat
un principiu conform căruia cuplurile necăsătorite unisex trebuie să primească același status
și aceleași drepturi ca și cuplurile heterosexuale necăsătorite.
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3.7.2.1. Despre homosexualitate în general
În scopurile acestei lucrări, facem distincție între înclinațiile homosexuale, adică faptul că anumite persoane se simt (cu diverse grade
de intensitate) atrase sexual de persoane de același sex, și contactul
sexual homosexual, adică sodomia.
Persoanele nu pot fi trase la răspundere din punct de vedere moral
pentru sentimentele și gândurile care nu depind de voința lor. Prin
urmare, ar trebui să fie clar că înclinația homosexuală nu poate
face subiectul condamnării morale.
În schimb, faptul de a avea contact sexual cu o altă persoană nu este,
de obicei, independent de voința unei persoane și, prin urmare, poate
fi supus unei judecăți morale.
Având în vedere că scopul fundamental al sexualității este procrearea,
este de la sine înțeles că atracția sexuală ar trebui, în mod firesc, să fie
resimțită pentru persoane de sex opus care sunt de vârstă reproductivă. Prin contrast, un impuls sexual orientat către o persoană care
nu este se sex opus și de vârstă reproductivă sau contactul sexual cu
o astfel de persoană sunt, obiectiv vorbind, greșit orientate și contrare naturii. Acest raționament se aplică homosexualității, precum
și pedofiliei sau sexului cu animale.
Întrebarea este, atunci: cum va fi judecat moral actul homosexual?
Tradițional, homosexualitatea a fost percepută doar ca un păcat grav,
neținându-se cont dacă a fost liber aleasă. Termenul „sodomie”, utilizat tradițional pentru a o descrie, pare foarte bine ales: este un viciu
care aduce distrugerea și infertilitatea permanentă a cetății (sau națiunii) care se dedă la acesta.
Abia pe parcursul secolului al XX-lea, sub influența lui Freud, a
început să prevaleze o percepție mai conciliantă, care vede
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homosexualitatea ca pe un tip de boală sau tulburare psihică, pentru
care persoanele vizate nu pot/nu ar trebui să fie trase la răspundere.
Însuși termenul „homosexualitate”, inexistent până atunci, și-a făcut
apariția pentru prima oară abia în 1869, marcând o comutare a atenției de la actul homosexual în sine la înclinație, care este prezentată
drept un lucru pentru care persoana afectată nu este, sau este doar
parțial, responsabilă.
Această percepție este acum acceptată și de Biserica Catolică (care,
însă, continuă să considere actul ca fiind în mod obiectiv păcătos), dar
respinsă de lobby-ul homosexualist organizat, care pretinde ca homosexualitatea să nu mai fie percepută ca o tulburare sau o patologie,
ci ca fiind „normală”.
Unii ideologi chiar merg până la a afirma că, întrucât homosexualitatea a fost observată la anumite specii animale, aceasta trebuie considerată „normală” și pentru rasa umană. Evident, acest
tip de argument contrazice radical însuși conceptul de demnitate umană: el concluzionează că omul este doar un animal sau că,
cel puțin, ar trebui să se comporte ca și cum ar fi. În același fel,
însă, s-ar putea legitima și poligamia, promiscuitatea sexuală
sau chiar canibalismul, care toate apar la unele specii animale.
Este uluitor faptul că unii academicieni aduc în mod serios astfel
de argumente.
Considerarea homosexualității ca fiind „normală” presupune un concept eronat al „normalității”, denumit „paralogism naturalist”. Dacă
tot ceea ce se produce ca variantă în natură este considerat „normal”, atunci homosexualitatea poate, cu siguranță, să fie descrisă
prin acest termen – dar chiar și atunci, tot ar fi mai puțin „normală”
decât cariile, miopia, obezitatea, diabetul sau cancerul de sân, care
apar, toate, cu mai mare frecvență. De fapt, în anumite părți ale lumii, chiar și HIV/SIDA sunt mai „normale” decât homosexualitatea.
Dar ce ne-ar împiedica să vedem cariile, diabetul etc. drept afecțiuni
medicale care necesită tratament?

65

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

Rezultă de aici că ceea ce considerăm normalitate trebuie să se bazeze
pe o înțelegere a funcției și a scopului anumitor aspecte ale corpului
uman sau, într-un sens mai larg, a naturii umane. Dacă scopul ochiului este văzul, atunci un ochi care nu poate vedea nu este „normal”,
chiar dacă într-o populație dată s-ar regăsi un număr mare de persoane oarbe. Analog, o ureche care nu poate auzi, un nas care nu poate
mirosi sau un picior ca nu poate merge nu sunt „normale”. Iar dacă
scopul sexualității este procreația, atunci înclinația homosexuală nu
este „normală”. Dacă există terapii care ar putea vindeca homosexualitatea, atunci acestea trebuie să le fie oferite cel puțin acelora care
le solicită, iar dacă nu există încă astfel de terapii, atunci cercetătorii
trebuie încurajați să le dezvolte.
Este o întrebare deschisă și un subiect de dezbatere științifică dacă
homosexualitatea unei persoane este înnăscută și predeterminată sau
dacă este indusă de factori externi (cum ar fi experiențele din copilărie). Activiștii homosexuali preferă în mod clar prima teorie, aparent
întrucât consideră că aceasta le sprijină teoria că homosexualitatea
ar fi „normală” și ar trebui să fie acceptată. Teoria genului, în schimb,
se bazează pe presupunerea că „orientarea sexuală” a unei persoane
este o alegere personală, care nu are nimic de a face cu nicio înclinație
înnăscută, și că oamenii trebuie eliberați de tiparele convenționale de
comportament pentru a putea alege orice orientare doresc.
De fapt, însă, „normalitatea” homosexualității nu depinde de natura
sa înnăscută sau de modul în care este dobândită.
Înseamnă anomalia homosexualității că tendințele sau înclinațiile
homosexuale sunt în sine imorale? Nu, fiindcă unei judecăți morale
nu i se pot supune un sentiment sau o înclinație, ci numai un act ghidat de liberul arbitru. Astfel, numai actul homosexual este, în sine și
prin sine, imoral. Imoralitatea rezidă în implicația că un act sexual poate avea drept unic scop obținerea plăcerii sexuale, adică,
acesta poate fi disociat de potențialul său procreativ.
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Homosexualii se află, astfel, într-o situație nu tocmai
diferită de a heterosexualilor: ambelor categorii li se cere să își
controleze pulsiunile sexuale. Pentru homosexuali, aceasta înseamnă să se abțină de la întreținerea relațiilor sexuale, în timp
ce pentru heterosexuali, înseamnă a avea relații sexuale numai
cu persoana cu care sunt căsătoriți. Ideea că o persoană trebuie în mod necesar să cedeze pulsiunilor sale sexuale (și că, prin
urmare, persoanele cu tendințe homosexuale trebuie să întrețină relații homosexuale) este contrară demnității umane, bazându-se pe presupunerea că acțiunile omului sunt determinate
numai de pulsiuni și porniri, și nu de înțelepciunea și liberul său
arbitru.
În concluzie, atât mișcarea pentru drepturile homosexualilor, cât și
oponenții acesteia nu par a avea o teorie consecventă cu privire la
ceea ce este de fapt „homosexualitatea” sau la modul în care o persoană devine „homosexual”. Aceste întrebări pot face subiectul unei
dezbateri interminabile și inutile – în principal întrucât noțiunea de
„homosexualitate” este, în sine, prea complexă și volatilă pentru a
face obiectul unei înțelegeri precise și întrucât modalitățile prin care
o persoană poate fi atrasă în stilul de viață homosexual (adică, prin
recrutare, dispoziție genetică sau altfel) pot varia considerabil.
Poate că întreaga dezbatere ar trebui „reformatată”. Cu certitudine
se poate afirma faptul că „actul homosexual” în sine, numit și „sodomie”, este în mod intrinsec opus demnității persoanei umane și,
prin urmare, de o imoralitate gravă (sau, din perspectivă religioasă,
un păcat). Există, însă, într-adevăr „homosexualitate” în sensul unei
condiții fixe în care s-ar afla o persoană? Avem toate motivele să ne
îndoim de aceasta. Adevărul este că toți parcurgem diverse tentații de
a acționa imoral (cu privire la toate aspectele posibile ale moralității).
Totuși, faptul că un om se simte invidios pe averea aproapelui său nu
înseamnă în mod necesar că acel om este cleptoman sau că va comite
un furt, iar faptul că un altul se simte atras de nevasta aproapelui nu îl
face pe acela violator sau adulterin. Descrierea „homosexualității” ca
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fiind o condiție (sau a „homosexualilor” ca fiind o clasă distinctă) este
o modalitate convenabilă de a muta atenția dezbaterii de la tema ei de
drept: imoralitatea intrinsecă a sodomiei, pe care conștiința umană a
recunoscut-o de la începutul tuturor timpurilor.

3.7.2.2. Sodomia ca risc de sănătate
Sodomia reprezintă o utilizare greșită a corpului uman și, prin urmare, o negare a demnității umane, ceea ce îi conferă un caracter în
mod obiectiv imoral. Ea este, însă, și un comportament asociat cu numeroase riscuri de sănătate. Expunerea proprie și a altor persoane la
asemenea riscuri de sănătate este, în sine și prin sine, de o imoralitate
gravă.
Activitatea homosexuală la bărbați nu numai că este una dintre principalele cauze la nivel mondial ale răspândirii pandemiei HIV/SIDA,
care din 1980 a secerat viețile a milioane de oameni15, ci este asociată,
de asemenea, cu un mare număr de alte boli grave (și potențial fatale), inclusiv diverse forme de cancer, infecție cu papilomavirus (HPV)
etc. Multe dintre aceste boli au, în plus, ca efect secundar, infertilitatea permanentă.
Se estimează că angajarea într-un stil de viață permanent care implică activitate homosexuală reduce speranța de viață a unei persoane
cu până la 20 de ani; aceasta înseamnă că riscurile de sănătate asociate cu homosexualitatea depășesc de departe riscurile asociate
cu tabagismul sau abuzul de alcool. Deși sinuciderea este, și ea,
mai frecventă în rândul homosexualilor decât în cadrul populației obișnuite, speranța de viață redusă a homosexualilor nu este
rezultatul vreunei „discriminări” malițioase de către non-homosexuali, ci își are cauza principală în stilul lor de viață liber ales.

15 Cf. unui studio The Lancet din 2012, „bărbații care fac sex cu bărbați” (MSM) sunt de 18 ori
mai predispuși la a deveni infectați cu HIV decât populația generală.
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Din perspectiva sănătății publice (și absolut indiferent de orice oprobriu moral), pare o absurditate faptul că multe guverne, în timp ce,
pe de o parte, desfășoară campanii neobosite împotriva tabagismului și/sau a abuzului de alcool, pe de cealaltă parte promovează
toleranța (sau chiar acceptarea) comportamentului homosexual.
Totodată, pare nu doar de înțeles, ci și perfect rezonabil, ca părinții să
nu dorească să își vadă copiii expuși la nicio influență care i-ar putea
atrage într-un stil de viață homosexual.

3.7.2.3. Ar trebui cuplurile homosexuale să aibă dreptul
de a se căsători?
Având în vedere scopul procreativ al căsătoriei (adică, acela de a
crea o bază stabilă în care un bărbat și o femeie să poată crește
copii), este absurdă adoptarea de legi care să permită „căsătoriile” între persoane de același sex. Astfel de „căsătorii” unisex
nu au nimic de a face cu adevăratul sens și scop al căsătoriei. În
schimb, ele transformă această instituție într-o batjocură și îi
distorsionează semnificația: acolo unde căsătoria include „mariajul” unisex, aceasta este redusă la un parteneriat cu scop neclar
între două persoane, deci nu mai este căsătorie în adevăratul
sens al cuvântului. Introducerea „căsătoriei” unisex îi privează,
într-un anumit sens, pe toți non-homosexualii de dreptul lor la
un contract autentic al căsătoriei și, astfel, constituie în mod
plauzibil o încălcare a prevederilor privind drepturile omului,
cum sunt Art. 16 al Declarației Universale a Drepturilor Omului
și Art. 12 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acolo
unde astfel de legi există, acestea trebuie abrogate.

3.7.2.4. Ar trebui homosexualii să aibă dreptul de a adopta copii?
Articolul 21 al Convenției cu privire la Drepturile Copilului (CDC)
prevede că: „Statele semnatare care recunosc și/sau autorizează adopția
vor veghea ca interesele supreme ale copilului să primeze.”
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Este clar din această prevedere că ea nu creează nicio obligație ca
statele să recunoască și/sau să permită adopții. Rezultă de aici că, în
dreptul internațional, nu există un „drept la adopție” al niciunei persoane, fie că aceasta este celibatară sau căsătorită, fie că este heterosexual(ă), lesbiană sau homosexual. Scopul adopției nu este de a
furniza copii părinților doritori, ci de a găsi cea mai bună soluție
posibilă pentru copiii care și-au pierdut părinții. Singurul criteriu
care ar trebui să ghideze deciziile cu privire la adopție este, astfel, interesul suprem al copilului, conform prevederilor din Art. 21 al CDC.
În schimb, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în cauza
E.B. c. Franței, a decis că, dacă și acolo unde un stat permite persoanelor celibatare să adopte copii, o orientare sexuală deviantă nu
ar trebui să servească drept criteriu pentru a împiedica o astfel de
persoană de la adopție. Această decizie, care tratează regulile „antidiscriminare” mai degrabă decât dreptul la adopție, pare a avea un
fundament defectuos, întrucât pare a acorda o înțelegere greșită legilor franceze în materie, interpretându-le drept conferind un „drept la
adopție” subiectiv persoanelor celibatare, ceea ce, de fapt, nu este cazul. Dar nici măcar această decizie greșită nu creează, în și prin sine,
un „drept la adopție” pentru nicio persoană.
O decizie mai recentă a CEDO, X. și alții c. Austriei, a stabilit, însă, un
alt precedent tulburător, afirmând că unei femei trebuie să i se acorde „dreptul” de a adopta copilul „partenerei” sale lesbiene, pentru a
înlocui tatăl biologic al copilului și a construi ficțiunea „părinților”
de același sex. Chiar și această decizie, însă, nu merge până într-acolo încât să afirme un „drept la adopție”; în schimb, ea se bazează pe
un concept de o nechibzuință grotescă, al „discriminării pe motivul
orientării sexuale”, argumentând că, dacă o țară permite posibilitatea
„adopției copiilor vitregi” în cadrul cuplurilor heterosexuale necăsătorite, atunci trebuie să prevadă aceeași posibilitate pentru cuplurile
de același sex.
Dacă „interesul suprem al copilului” trebuie să fie singurul
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criteriu în deciziile legate de adopție, atunci este clar că homosexualii nu numai că nu au un „drept la adopție”, ci ar trebui,
în fapt, să fie excluși prin lege de la adopția oricăror copii. Căci,
dacă natura prevede, pentru copii, ca aceștia să crească alături de un tată și o mamă, atunci scopul adopției trebuie să fie
găsirea celor mai buni substituenți pentru îndeplinirea acestor
roluri. Cercetările științifice au demonstrat că ambele modele de
rol, masculin și feminin, le sunt necesare copiilor în dezvoltarea
propriei identități sexuale. Absența unui tată sau a unei mame
ridică riscuri considerabile pentru dezvoltarea copilului și, chiar
dacă aceste riscuri nu generează daune de durată în toate cazurile,
este clar că ele nu trebuie create artificial (de exemplu, prin permiterea adopției de copii de către un cuplu de același sex).

3.7.2.5. Ar trebui lesbienele să aibă acces la reproducere
asistată medical?
După cum vom explica mai detaliat mai jos, tehnicile de reproducere asistată medical (fertilizare in vitro și altele) sunt, în și prin sine,
imorale. Nimeni, indiferent de orientarea sexuală, nu ar trebui să le
utilizeze.
În cazul femeilor lesbiene, circumstanțele sunt cu atât mai mult agravante:
• Procedura va fi întotdeauna omologă, adică va implica donarea de celule spermatice. Copilul este, astfel, lipsit în mod intenționat de tatăl său biologic;
• O lesbiană, fie că este celibatară sau coabitează cu o altă femeie, nu oferă un mediu adecvat pentru creșterea copiilor. Astfel
de situații ar trebui măcar să nu fie create deliberat. (Ne referim
la cele de mai sus privind nevoia copilului de a fi crescut de o
mamă și de un tată.)
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Rezultă de aici că femeile lesbiene ar trebui să beneficieze de
accesul la tehnici de reproducere asistată medical chiar mai puțin decât orice alte persoane.

3.7.2.6. Ar trebui cuplurile homosexuale să beneficieze de aceleași
beneficii fiscale și sociale ca și cuplurile căsătorite?
În timp ce cuplurile căsătorite au, în mod tipic, copii și, astfel, aduc
o contribuție importantă la binele comun, cuplurile homosexuale în
mod tipic nu aduc o astfel de contribuție, întrucât, prin natura lor, nu
au copii. Acestea, de asemenea, nu suportă cheltuielile și nici pierderea de posibilități de venit care sunt, de obicei, asociate cu creșterea
copiilor; în schimb, au în mod normal două salarii și cheltuieli mai
mici. Pensiile lor sunt plătite din activitatea lucrativă a copiilor crescuți de alte persoane.
Este, așadar, de la sine înțeles că societatea trebuie să recompenseze cuplurile căsătorite care cresc copii pentru contribuția specifică
pe care acestea o aduc binelui comun, de exemplu, acordându-le reduceri fiscale specifice, beneficii sociale sau drepturi de pensionare
suplimentare. Totodată, ar fi absurd și complet inadecvat să se ofere „recompense” similare cuplurilor homosexuale. O legislație care
tratează căsătoria și relațiile homosexuale pe picior de egalitate
în ceea ce privește beneficiile sociale și fiscale este, ca atare, profund nedreaptă și imorală. Acolo unde o astfel de legi există, ele
trebuie să fie abrogate.

3.7.3. Poligamie?
Disoluția progresivă a conceptului de căsătorie, și în special ideea
conform căreia clauzele contractuale ale unei „căsătorii” pot fi modificate la dorința partenerilor, deschide, în cele din urmă, portița chiar
și poligamiei. De exemplu, în Olanda este posibil ca trei sau mai multe
persoane să încheie un „contract de conviețuire” („samenlevingscontract”), care este, în fapt, asimilat unei căsătorii între trei persoane.

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

72

Este de la sine evident că poligamia, fie că este sau nu reglementată
prin lege, este contrară demnității umane. Cazul tipic (de exemplu,
în cultura islamică) este acela în care unui bărbat i se permite să aibă
mai mult de o femeie, ceea ce diminuează drepturile și statutul fiecăreia dintre femeile implicate și, astfel, insinuează că valoarea și
statutul acestora sunt inferioare bărbatului.
În culturile în care aceasta există, practica poligamiei a fost deseori
justificată prin necesitatea plasării femeilor sub protecția unui întreținător, lucru considerat mai bun pentru ele decât necesitatea de a
se întreține singure. Indiferent de părerile personale ale fiecăruia cu
privire la acest raționament, el nu pare aplicabil în societățile egalitare contemporane.
Și totuși, chiar în prezent există grupuri de presiune care fac lobby
pentru legalizarea poligamiei. Acestea sunt, într-o anumită măsură,
aliate cu mișcarea homosexualistă16, iar legalizarea căsătoriei unisex
în unele țări, precum și acceptarea homosexualității și a promiscuității sexuale, este o mare încurajare pentru acestea. Se pare astfel că,
dacă și acolo unde o societate acceptă homosexualitatea, poligamia
este următorul pas logic.

3.8. Alte aspecte legate de identitatea sexuală
3.8.1. Aspecte suplimentare legate de homosexualitate
3.8.1.1. Ar trebui ca sodomia să fie sanc�ionată penal?
Ca principiu general, sancțiunile care sunt prevăzute pentru orice fel
de infracțiune trebuie să fie proporționale cu nocivitatea sa socială.
Statul nu are nici obligația, nici permisiunea de a plasa toate sau unele
16 cf. Jaime M. Gher, Polygamy and Same-Sex Marriage - Allies or Adversaries Within the
Same-Sex Marriage Movement, 14 Wm. & Mary J. Women & L. 559 (2008), http://scholarship.
law.wm.edu/wmjowl/vol14/iss3/4
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comportamente imorale sub sancțiuni penale sau de altă natură, ci
acesta trebuie să folosească sancțiunile penale numai în cazul în care
se poate demonstra că anumite comportamente trebuie reprimate și
că acest lucru nu poate fi realizat prin alte mijloace.
Așadar, până și în societățile în care este considerată profund imorală, sodomia nu ar trebui plasată sub amenințarea sancțiunilor penale
sau sancțiunile ar trebui prevăzute doar acolo unde actul este desfășurat în public, sau cu persoane minore, sau cu privire la activități
care promovează și propagă sodomia. Această abordare pare plauzibilă, dat fiind faptul că nu este de la sine înțeles că sodomia între adulți,
chiar dacă este considerată imorală pentru motivele expuse mai sus,
constituie un atentat la binele public care justifică sancțiuni penale.
Cel puțin principiul proporționalității trebuie luat în considerare aici.
Trebuie, totuși, avut în vedere că experiența din ultimii ani (în special
în Europa și America) arată că, acolo unde sancțiunile penale împotriva sodomiei au fost abrogate, această toleranță a avut ca efect încurajarea activiștilor homosexuali să avanseze cereri cu bătaie mai lungă:
în 20 ani sau mai puțin, suspendarea legilor penale a fost urmată de
campanii pentru legalizarea propagandei homosexuale în școli, legalizarea „căsătoriilor unisex” sau chiar incriminarea exprimării opiniei
că homosexualitatea nu este „egală”. Aceasta nu poate constitui un
motiv pentru re-incriminare, însă este suficient de alarmant pentru a
îndemna la prudență.
Din punct de vedere juridic, Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
în cauza Dudgeon c. Regatului Unit, a găsit deja, în 1980, că un act
legislativ al Irlandei de Nord care incrimina actele homosexuale între
bărbați încalcă articolul 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Legea a fost ulterior abrogată. În SUA, decizia Curții Supreme în
cauza Lawrence c. Texas (2003) a anulat o lege de stat care interzicea
sodomia, astfel fabricând efectiv un „drept” constituțional la sodomie. Niciuna dintre cele două decizii nu pare să se bazeze pe un raționament juridic solid. În afara SUA și a Europei, nu există nimic în

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

74

dreptul internațional care să împiedice statele să adopte și să aplice
sancțiuni penale rezonabile împotriva actului homosexual.

3.8.1.2. Ar trebui ca promovarea homosexualită�ii să fie interzisă?
Până în prezent, toate încercările de a demonstra că homosexualitatea este înnăscută și de neschimbat au eșuat. Prin urmare, trebuie să
presupunem că tendințele homosexuale pot fi dobândite și că propaganda și exemplul practic joacă un rol în extinderea ei.
Este perfect legitim ca societatea să reziste la o astfel de propagandă.
În special, este perfect legitim și normal ca părinții să vrea ca propriii
copii să nu fie expuși la aceasta. Prin urmare, pare legitim, și chiar de
dorit, ca propaganda homosexuală să fie interzisă, în special atunci
când este orientată către minori.
Având în vedere dreptul fundamental la libertatea de exprimare, legitimitatea propagandei homosexualiste trebuie să facă subiectul acelorași criterii ca și orice alt gen de propagandă politică. Multe țări pun
un mare accent pe importanța acestui drept democratic, motiv pentru
care tolerează manifestările, chiar publice, ale mișcării neonaziste. În
cazul acestor țări, manifestările homosexualiste nu pot, ca atare, fi
interzise. Este, însă, cu siguranță posibil să fie restricționate, adică să
fie ținute departe de școli și de instituții similare.

3.8.2. Ce drepturi pentru persoanele transgen?
3.8.2.1. Despre persoanele transgen, în general
Prin termenul „transgen”, înțelegem persoanele care „consideră că
s-au născut cu sexul greșit”: bărbați care se îmbracă și comportă ca și
femeile, și viceversa. Cu alte cuvinte, „autoidentificarea” acestor persoane nu corespunde sexului lor biologic.
Ar fi greșit să se pună la îndoială, la modul general, sinceritatea
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unor astfel de „autoidentificări” sau să se minimalizeze suferința psihică ce poate fi asociată cu ele. Cu toate acestea, trebuie
să ne punem întrebarea dacă problema este de natură fizică sau
psihologică: acei oameni într-adevăr „s au născut într-un corp
greșit”, sau au o problemă psihologică? Oare sexul lor este cel care
trebuie schimbat, sau „autoidentificarea” lor?
Este destul de evident că sexul biologic al unei persoane este obiectiv și verificabil, în timp ce „autoidentificarea” va fi întotdeauna subiectivă. Astfel, ar părea logic să spunem că un bărbat care se identifică drept femeie sau o femeie care se identifică drept bărbat are o
tulburare psihică, pentru care ar trebui căutat un tratament.
Totuși, nu aceasta este abordarea care stă la baza legislației adoptate
de multe țări în ultimii ani.
Într-adevăr, aceste țări par să considere că „autoidentificarea” unei
persoane ar trebui estimată ca prevalând asupra sexului biologic al
persoanei respective. Acestea prevăd proceduri de „reatribuire” a sexului unei persoane: de exemplu, un bărbat care se identifică drept
femeie poate obține dreptul (sau privilegiul?) de a se îmbrăca în femeie și de a folosi un prenume feminin. El poate chiar, în anumite
condiții, să obțină o mențiune a schimbării de sex în documentele
sale personale, astfel încât din acel moment este tratat din punct
de vedere legal ca o „femeie”, ceea ce, în principiu, îi permite să
se căsătorească cu un alt bărbat. În cele mai multe țări, o astfel de
reatribuire a „sexului juridic” cere ca bărbatul să fie supus unei intervenții chirurgicale, în care el este sterilizat și organele sexuale masculine sunt îndepărtate (și înlocuite cu ceva care seamănă cu organe
sexuale feminine); în același timp, el va fi tratat cu hormoni, în scopul
de a-i oferi un aspect mai „feminin”. Dar bineînțeles, toată această
operație nu îl va transforma într-o femeie adevărată; el rămâne un
bărbat al cărui aspect fizic seamănă cu cel al unei femei și a cărui
funcție procreativă a fost distrusă. Acest tip de „tratament” chirurgical este, de fapt, un fel de automutilare deliberată.
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Unele țări, de exemplu Germania, au făcut un pas înainte: acestea permit reatribuirea sexuală juridică fără astfel de intervenții
chirurgicale, numai pe baza unei „autoidentificări” personale.
Acest lucru înseamnă că un bărbat, în timp ce își păstrează pe deplin
aspectul fizic, precum și capacitatea procreativă, poate fi transformat
într-o „femeie” printr-o simplă hotărâre judecătorească sau administrativă, fiindu-i permis să se „căsătorească” cu un alt bărbat. În consecință, este de asemenea posibil ca un copil să descindă, în sens juridic,
din două femei, una dintre ele, de fapt, fiind un bărbat transgen.
Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a jucat un rol important în promovarea confuziei în jurul presupuselor „drepturi ale
persoanelor transgen” și în constrângerea țărilor să adopte o legislație care este în contradicție evidentă cu realitatea. Cel mai important
dintre aceste cazuri este Christine Goodwin c. Regatului Unit, în
care Curtea a considerat ca fiind o încălcare a legilor naționale împiedicarea căsătoriilor între o persoană transgen și o persoană de sexul
opus față de cel reatribuit persoanei transgen. În decizie, judecătorii
au scris că „este artificial să se afirme că persoanele transgen, postoperatoriu, nu au fost private de dreptul de a se căsători [...] Reclamantul în
această cauză trăiește ca o femeie, este într-o relație cu un bărbat și nuși dorește să se căsătorească decât cu un bărbat. Nu are nicio posibilitate
de a face aceasta. În viziunea Curții, prin urmare, acesta poate pretinde
că, în esență, dreptul său de a se căsători a fost încălcat”. Însă ce exact
este „artificial” aici, dacă nu sugestia că un bărbat poate fi transformat într-o femeie prin mutilarea organelor sale genitale? Este, de altfel, demn de remarcat faptul că, în argumentație, Curtea a scris că
reclamantul „trăiește ca o femeie”, și nu că „este o femeie”...
Cu alte cuvinte, acolo unde se adoptă acest tip de legislație se ajunge, în cele din urmă, la o situație în care există o ruptură completă
între lege și realitatea obiectivă. Persoanele care solicită o astfel de
„schimbare de sex” joacă o comedie, iar legea obligă restul societății
să o joace cu ele.
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Unde este utilizat ca termen juridic, „sexul” nu mai corespunde sexului biologic, verificabil în mod obiectiv, al unei persoane, ci „autointerpretării” subiective a acesteia. Am trecut o linie în care dorințele și
sentimentele subiective înlocuiesc realitatea obiectivă.
Absurditatea manifestă a unor astfel de abordări se observă cel mai
bine atunci când sunt aplicate în alte situații. De exemplu, un bărbat în vârstă de 40 ani ar putea spune că se identifică de 65 și că,
din acest motiv, ar trebui să aibă dreptul la o pensie pentru limită
de vârstă. Un om fără nicio calificare academică ar putea spune că se
autoidentifică drept medic și că trebuie, prin urmare, să i se permită
să exercite această profesie. Un alt om ar putea spune că se identifică
subiectiv ca fiul lui Warren Buffet și că, prin urmare, ar trebui să aibă
dreptul de a moșteni averea domnului Buffet. Acolo unde se permite
ca „autoidentificarea” subiectivă sau altă dorință fantezistă să prevaleze asupra realității, nimic nu mai este imposibil.
Dat fiind faptul că persoanele transgen constituie doar o minoritate
extrem de restrânsă în societate, prevederile legale care au fost adoptate în mod specific pentru a trata situația lor este puțin probabil să
satisfacă orice interes mai larg. În schimb, ceea ce se întâmplă aici ar
trebui să fie o problemă de mare interes pentru toți: mai degrabă decât doar satisfacerea nevoilor specifice ale unui grup-țintă mic,
aceste legi construiesc o nouă super-dogmă de relativism fără
precedent, subminând nu numai căsătoria și familia, ci ordinea
juridică în ansamblul său.
Nu se poate să nu ne întrebăm dacă problema persoanelor transgen nu este folosită ca un cal troian de avocații Ideologiei de
Gen, a cărei expresie perfectă este legislația menționată anterior: sexualitatea (sau, cum este numită acum, „identitatea sexuală”) este o chestiune de autoidentificare subiectivă, nu de realitate predestinată. Urmând această cale până la sfârșitul logic,
ar trebui să fie permisă schimbarea sexului (juridic) înainte și
înapoi, de oricâte ori în funcție de dorință, ceea ce ar avea drept
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rezultat, în cele din urmă, dizolvarea completă a conceptului de
„sex”. Aplicând această abordare în celelalte domenii, vom dizolva complet și vom submina întreaga ordine juridică.
Așa cum am arătat mai înainte, este o cerință pentru o lege justă ca
aceasta să corespundă realității. O lege care permite ca bărbații să
fie tratați juridic ca femei și invers, este un exemplu perfect de lege
care nu corespunde realității. Unde există asemenea legi, acestea
trebuie abrogate.
Rezultă că nu trebuie să existe legi specifice cu privire la reatribuirea sexului pentru persoanele transgen. În schimb, persoanele transgen ar trebui să aibă dreptul la consiliere și tratament
potrivit, pentru a depăși „autoidentificarea” greșită și a pentru a
fi ajutate să-și accepte sexul biologic.

3.8.3. Ce drepturi pentru persoanele intersex?
Un alt grup minoritar despre care se vorbește mult în ultimul timp
sunt „persoanele intersex”. Contrar persoanelor transgen, persoanele
intersex au o problemă fizică: sexul lor biologic nu poate fi identificat.
Acestea nu sunt în mod clar nici bărbați, nici femei, ci pe fondul unor
anomalii genetice, ar putea avea caracteristici biologice ale ambelor
sexe, masculin și feminin.
Dat fiind faptul că sexul unei persoane reprezintă o parte foarte importantă din identitatea sa, persoanele intersex se află într-o situație
lamentabilă, în care este dificil pentru ele să-și accepte propria identitate și, prin urmare, să formeze relații cu alte persoane. Se poate
imagina că acestea sunt, de foarte multe ori, obiect de batjocură și
discriminare.
Societatea are obligația de a proteja aceste persoane și de a le ajuta
să trăiască o viață demnă. Ori de câte ori este posibil, ar trebui să le
fie oferită asistență și consiliere și ar trebui depuse eforturi pentru a
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găsi terapii.
Cu toate acestea, ipoteza de a le oferi persoanelor intersex dreptul
de a se căsători sau posibilitatea de a adopta copii pare nepotrivită.
În scopul căsătoriei, omul trebuie să fie, și să accepte că este, un
bărbat sau o femeie.
În ceea ce privește drepturile de adopție, ne referim la ceea ce a fost
spus mai sus cu privire la adopția pentru homosexuali.

3.9. Practicile contraceptive
Motivul pentru care contracepția este tratată aici, și nu în secțiunea
dedicată dreptului la viață, este că aceasta nu subminează dreptul la
viață, ci demnitatea actului sexual și, prin urmare, a căsătoriei.
Acest lucru nu este ușor de înțeles și, într-adevăr, este negat de mulți – mai ales de cei care susțin că scopul acestor practici nu este de a
facilita promiscuitatea sexuală, ci de a permite cuplurilor căsătorite
să aibă o viață sexuală plină de bucurie și fără restricții, menținând
totodată sub control numărului de copii.
Un astfel de raționament ni se pare oarecum naiv. A fost amplu demonstrat de cercetările sociale faptul că există o legătură directă între
disponibilitatea practicilor contraceptive și creșterea acceptării sociale a relațiilor sexuale extraconjugale. Contracepția creează iluzia
că fertilitatea corpului uman ar putea „oprită”, iar apoi „pornită” din
nou. Acest lucru, însă, este o simplă iluzie: nicio metodă contraceptivă nu este 100% valabilă, de unde rezultă că utilizarea de mijloace contraceptive nu ajută la evitarea, ci, de fapt, crește riscul
de sarcini nedorite (și, indirect, de avorturi).
Dacă, totuși, iluzia ar fi adevărată, adică în cazul în care contracepția ar fi 100% eficientă, atunci efectul negativ al practicilor
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contraceptive asupra relațiilor interpersonale ar fi și mai evident. Căci
dacă fertilitatea corpului uman ar putea într-adevăr fi „oprită”, atunci
nu ar mai exista niciun argument pentru a restrânge relațiile sexuale la căsătorie. Într-adevăr, semnificația actului sexual ar fi complet
schimbată: de la exprimarea unei iubiri necondiționate, care este
orientată spre o viață comună și responsabilitatea comună în calitate
de părinți ai unei familii, s-ar transforma, în cel mai bun caz, într un
semn destul de banal de afecțiune (am putea face, atunci, sex cu orice persoană pentru care simțim o vagă simpatie), sau, în cel mai rău
caz, într-o activitate de petrecere a timpului liber pentru persoanele
care, mai degrabă decât a exprima prin acest act dragostea reciprocă,
pur și simplu caută plăcerea fizică. În acest fel, utilizarea mijloacelor
contraceptive, în general, subminează demnitatea actului sexual și,
într-adevăr, demnitatea umană ca întreg: cealaltă persoană implicată
nu mai este persoana căreia i se dedică în mod liber întreaga viață
prezentă și viitoare, ci ea este transformată într un obiect care este
necesar pentru îndeplinirea propriilor dorințe sexuale.
Utilizarea tehnicilor contraceptive artificiale este, prin urmare,
un act inerent imoral.

3.9.1. Defini�ie
Prin contracepție înțelegem practicile care au în vedere prevenirea
concepției în timpul sau după actul sexual. Prin contracepție „artificială” înțelegem practicile contraceptive care se bazează fie pe dispozitive tehnice (cum ar fi prezervative sau diafragme), fie pe utilizarea
de hormoni (cum ar fi pilula contraceptivă).
În afară de acestea, există metode contraceptive „naturale”, care se
bazează pe observarea ciclului natural al fertilității unei femei și implică faptul ca ea se abțină de la activitatea sexuală în timpul zilelor
fertile.
Unele practici și dispozitive care sunt descrise ca și „contraceptive”
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împiedică nu concepția, ci implantarea embrionului în mucoasa
uterină. Astfel de practici și dispozitive (de exemplu „pilula de a
doua zi” sau steriletul) sunt, de fapt, nu contracepție, ci trebuie
văzute ca o formă de avort.
Dacă avortul înseamnă a ucide o ființă umană, acest lucru nu este valabil pentru practicile contraceptive, care pur și simplu împiedică o nouă
ființă umană să intre în existență. Prin urmare, pentru a face o judecată
morală adecvată, este necesar să se facă o distincție clară între avort
și practicile contraceptive.

3.9.2. Implica�iile morale ale practicilor contraceptive
Aceasta, însă, nu înseamnă că practicile contraceptive artificiale nu
ar fi extrem de reprobabile din punct de vedere moral. Deși nu implică uciderea unei persoane umane, acestea privează actul sexual de
demnitatea sa inerentă, transformându-l dintr-un act de procreare,
prin care ambii parteneri își exprimă disponibilitatea de a avea copii
și de a împărtăși un destin comun ca o familie, într-o marfă care nu
are alt scop decât obținerea de plăcere fizică. Utilizarea contracepției
artificiale înseamnă că actul sexual este asimilat unui act de masturbare reciprocă, în care fiecare partener nu este altceva decât un obiect
utilizat în scopuri sexuale. În acest fel, partenerii se transformă reciproc în „obiecte” ale poftei lor, iar actul sexual este spoliat de sensul
său adevărat, ca act de iubire și responsabilitate reciprocă. Utilizarea
mijloacelor contraceptive artificiale transformă actul sexual într-un act de masturbare comună.
Nu avortul, ci contracepția artificială a stat la originea Revoluției Culturale a vremurilor noastre. Odată cu disponibilitatea facilă a contraceptivelor hormonale, a părut dintr-o dată posibilă „oprirea” fertilității naturale a femeilor și deconectarea actului sexual de la scopul său
de procreație. Apoi, a părut plauzibil că ar trebui să se renunțe și la
legătura dintre actul sexual și căsătorie, și că actul sexual ar trebui să
fie privit ca o activitate banală de petrecere a timpului liber, în care
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orice bărbat s-ar putea angaja într-o relație sexuală cu orice femeie,
în orice moment. A părut plauzibil ca adolescenții să se angajeze în
activități sexuale, de îndată ce simt o dorință pentru acestea, atâta
timp cât „acționează în mod responsabil”, adică evită sarcinile nedorite. A părut plauzibil să li se predea în școală cum să facă uz de metode contraceptive; prin contrast, nu a mai părut plauzibil ca aceștia
să fie învățați virtutea castității și autocontrolului.
În cele din urmă, dacă scopul sexului nu este procrearea, ci obținerea reciprocă de plăcere fizică, atunci devine, de asemenea, perfect plauzibil să acceptăm sexul (consensual) între homosexuali și
lesbiene și să îl vedem ca echivalent moral cu o relație heterosexuală.
Într-adevăr, chiar pedofilia ar putea fi văzută ca o variantă acceptabilă de sexualitate, singura posibilă obiecție fiind posibila absență a
„maturității” copiilor de a se angaja în acte sexuale. Totuși, ce fel de
maturitate este necesară dacă nu mai credem că actul sexual ar trebui
să fie integrat într-o relație emoțională de durată, în care ambii parteneri se angajează reciproc pentru o viață? Ce fel de maturitate este
necesară dacă sarcina poate fi evitată, fie prin utilizarea contracepției,
fie prin avort?
Acceptarea relațiilor homosexuale, lesbiene și (în cele din urmă)
pedofile pare, astfel, o consecință logică a acceptării contracepției artificiale. Având în vedere că mijloacele artificiale de contracepție nu sunt niciodată 100% eficace, „sexul fără responsabilitate” se dovedește a fi o promisiune falsă. Așadar, nu este o
surpriză faptul că contracepția artificială a declanșat o cerere
foarte mare de avorturi. Exact același fundal ideologic, și anume ideea de a transforma actul sexual într-o marfă disponibilă
pentru toți, în orice moment, creează o cerere atât pentru contracepție, cât și pentru avort. În cazul în care prima nu funcționează, al doilea va fi folosit. Ideea că numărul de avorturi ar putea fi
redus prin a face mijloacele contraceptive mai ușor disponibile
pare neverosimilă de la început, și a fost infirmată de multe ori.
Dimpotrivă, utilizarea pe scară largă a contracepției artificiale
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duce la răspândirea avortului.

3.9.3. Acceptabilitatea morală a practicilor contraceptive „naturale”
Practicile contraceptive „naturale” sunt metode contraceptive care
nu folosesc dispozitive tehnice sau medicamente, bazându-se exclusiv pe observarea ciclului natural de fertilitate a femeilor. Aceste practici sunt tolerate în spațiul catolic, având în vedere că ele nu
includ nicio încercare de a manipula corpul feminin prin „oprirea”
fertilității naturale. Actul sexual rămâne, astfel, în principiu, deschis pentru procreare, chiar dacă această probabilitate este redusă.
Pentru teologia creștin-ortodoxă însă, aflată la temelia sistemului
moral-valoric din România, orice metodă voită a opri procreația, așadar inclusiv practicile contraceptive „naturale”, este considerată imorală. Nu este însă rolul acestei lucrări să intre în astfel de detalii, a
căror explicare o rezervăm teologiei morale.

3.9.4. Ar trebui să fie folosite prezervative pentru a preveni
răspândirea HIV/SIDA?
Unii oameni susțin că folosirea prezervativelor ar trebui promovată ca
un mijloc de prevenire a răspândirii bolilor cu transmitere sexuală (în
special HIV/SIDA). Astfel de propuneri, dacă scopul lor nu este doar să
deschidă ușa pentru o acceptare generală a prezervativelor și a altor
mijloace contraceptive, par extrem de problematice, întrucât par să se
bazeze pe ipoteze foarte nerealiste privind eficacitatea prezervativelor ca mijloc de a preveni transmiterea HIV. Chiar și în cele mai bune
condiții, utilizarea prezervativului poate reduce doar, dar nu elimina în totalitate, riscul de contagiere, astfel încât promisiunea
de „sex sigur” rămâne periculos de înșelătoare. Realist, totuși, trebuie
să presupunem că respectivele condiții ideale sunt rareori întrunite:
calitatea prezervativelor se deteriorează rapid dacă nu sunt depozitate în condiții adecvate și nu există nicio garanție că acestea vor fi
utilizate corect.
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Promovarea falsei ipoteze de securitate („sexul sigur”) poate duce,
în schimb, la răspândirea comportamentului sexual iresponsabil, în
special la promiscuitate sexuală. Și chiar dacă utilizarea prezervativului poate reduce riscul de contractare a bolilor pentru fiecare act
sexual unic, această creștere a „siguranței” este mai mult decât contrabalansată de creșterea riscului de îmbolnăvire determinat de răspândirea comportamentului sexual promiscuu. Cercetarea empirică a
demonstrat cu prisosință că distribuirea prezervativelor nu împiedică răspândirea HIV/SIDA, în timp ce campaniile de sensibilizare care
pledează pentru abstinența sexuală în cazul persoanelor necăsătorite și fidelitatea conjugală pentru cei căsătoriți au condus la rezultate
impresionante17.

3.9.5. Ar trebui ca utilizarea practicilor contraceptive artificiale să fie
interzisă prin lege?
În societatea contemporană, cei mai mulți oameni cred că alegerea
de a utiliza sau nu metode contraceptive artificiale se referă exclusiv
la viața privată și că, prin urmare, statului nu ar trebui să i se permită să reglementeze această problemă. Această ipoteză a susținut,
în 1969, decizia Griswold c. Connecticut a Curții Supreme a SUA,
care a declarat neconstituțională o lege de stat ce interzicea vânzarea
de contraceptive. Această decizie, care a fost prima în SUA bazată pe
nou-descoperitul „drept la viață privată”, nu numai că a deschis calea
către acceptarea largă a practicilor contraceptive artificiale în SUA și
în întreaga lume, ci, de asemenea, a stabilit un important precedent
pentru Roe c. Wade, decizia Curții Supreme care, pe baza unui model
argumentativ identic, a legalizat avortul.
La o examinare mai atentă, însă, se constată că utilizarea contracepției artificiale nu este doar o chestiune de viață privată, ci aceasta
afectează grav interesele societății:
17 cf. Edward C. Green, Broken Promises: How the AIDS Establishment Has Betrayed the
Developing World, (2011)
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• subminează nu numai demnitatea actului sexual, ci, prin
transformarea persoanelor în obiecte, este în detrimentul conceptului de demnitate umană în ansamblul său;
• conduce la o înțelegere deformată a sexualității umane care,
fiind inclusă în programele școlare, este transformată într-o parte obligatorie a învățământului, fiind impusă chiar și celor care
nu sunt de acord cu ea;
• deschide ușa pentru acceptarea homosexualității, pedofiliei,
precum și a tuturor celorlalte forme de activitate sexuală care
presupun o disociere între actul sexual și scopul procreativ al
acestuia;
• conduce la o frecvență crescută a avortului;
• încurajează infidelitatea conjugală și duce la o destabilizare a instituției căsătoriei (deci la rate de divorț mai mari, cu tot
impactul lor negativ asupra țesutului social);
• încurajează promiscuitatea sexuală și, prin urmare, contribuie la răspândirea bolilor cu transmitere sexuală;
• unele metode contraceptive au riscuri serioase (chiar dacă
sunt, de multe ori, negate) asupra sănătății celor care le utilizează.
Lista de mai sus nu este deloc exhaustivă, dar oferă motive ample
pentru care utilizarea contraceptivelor nu este o simplă decizie privată.
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3.9.6. Sterilizarea voluntară
Altă practică utilizată de anumite persoane care doresc să aibă o viață
sexuală intensă, fără să-și asume riscul unei sarcini, este sterilizarea
voluntară. Acest lucru se face printr-o intervenție chirurgicală și, de
obicei, duce la sterilitate permanentă și ireversibilă.
Sterilizarea înseamnă a mutila un corp sănătos, precum și de a distruge, în mod voluntar, facultățile sale procreative. Motivația care stă la
baza ei este aceeași ca și pentru contracepție, adică disocierea actului
sexual de scopul său de reproducere și transformarea lui dintr-o expresie a iubirii într-o expresie a egoismului.
Atât motivația, cât și actul în sine sunt, prin urmare, din punct de
vedere moral, inacceptabile.

3.9.7. „Concep�ie nejustificată”
Pe partea practică, trebuie să se constate că o intervenție chirurgicală
de sterilizare eșuată sau un eșec al contracepției au condus de multe
ori la o acțiune civilă frivolă („concepție nejustificată”), cu obiectivul
de a-l face pe chirurgul care a realizat o sterilizare fără succes sau
pe farmacistul care a vândut contraceptivul ineficient răspunzători
pentru îndeplinirea obligațiilor lor contractuale. De multe ori, acest
lucru a condus la hotărâri în care un copil neplanificat a fost descris ca
un „prejudiciu”, pentru care a trebuit să fie plătită o despăgubire (de
obicei, costul integral al creșterii și educației sale).
Acest tip de litigiu presupune, astfel, ipoteza oarecum cinică prin
care existența unui copil ar putea fi un prejudiciu, iar contractele care au ca scop prevenirea intrării în existență a unui copil sunt valabile din punct de vedere juridic. Astfel de ipoteze
în mod evident stau în contradicție clară cu demnitatea umană.
Prin urmare, soluția corectă ar fi ca astfel de contracte să fie declarate nule și neavenite, precum și de a respinge toate pretențiile de
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despăgubire bazate pe acestea.

3.9.8. Situa�ia juridică actuală
Având în vedere gama largă de practici contraceptive (artificiale) de
pe piața românească și faptul că acestea nu sunt supuse practic niciunei dispoziții juridice restrictive, ba mai mult, că sunt accesibile liber
în orice farmacie, fără prescripție medicală – inclusiv pilula de a doua
zi care este nu doar un avortiv ci și un produs care pune în pericol
viața femeii - nu credem că este foarte mult de spus, aici, pe marginea situației din România. O analiză serioasă depășește granițele și
scopurile lucrării noastre. Cel puțin atât, însă, putem spune: politica
pro-natalistă aberantă a regimului Ceaușescu este ea care a generat,
după 1989, atât epidemia de avorturi cât și frenezia consumului iresponsabil de anticoncepționale, ambele văzute ca manifestări ale „libertății”.
În schimb, să încercăm o examinare sumară a problemei în dreptul
internațional.
Două puncte importante trebuie să fie amintite:
• dreptul internațional nu recunoaște dreptul persoanelor de a
decide dacă doresc să aibă copii și, în caz afirmativ, câți;
• în același timp, nu recunoaște dreptul de a recurge la orice
tehnică specifică de contracepție artificială.
În acest context, pare important să aruncăm o privire atentă la definiția termenului de „sănătate sexuală și reproductivă”, astfel cum este
definită în Programul de acțiune al Conferinței Internaționale privind
Populația și Dezvoltarea (ICPD), care, deși nu este un document juridic obligatoriu, trebuie să fie considerat singurul document de talie
internațională care analizează în mod cuprinzător problema.
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În această definiție (conținută în Capitolul 7.2), Programul de acțiune
prevede următoarele:
„Sănătatea reproducerii presupune, prin urmare, că oamenii sunt
capabili de a avea o viață sexuală satisfăcătoare și sigură și că au
capacitatea de a se reproduce și libertatea de a decide dacă, când
și cât de des să facă acest lucru. Implicit în această ultimă condiție
este dreptul bărbaților și femeilor de a fi informați și de a avea acces la metode sigure, eficace, accesibile și acceptabile de planificare familială, la alegerea lor, precum și alte metode alese de aceștia
pentru reglarea fertilității care nu sunt împotriva legii, precum și
dreptul de acces la servicii adecvate de îngrijire a sănătății, care să
permită femeilor să treacă în siguranță prin sarcină și naștere și să
ofere cuplurilor cele mai mari șanse de a avea un copil sănătos.”
După cum se poate vedea clar din acest text, dreptul de a avea acces
la metode sigure, eficace, accesibile și acceptabile de planificare familială este recunoscut în acest text, dar acest lucru nu implică dreptul
de a avea acces la orice metodă specifică de planificare familială. Deoarece nu există o definiție a termenului „acceptabile”, este lăsat ca
legiuitorii să decidă dacă o anumită metodă de contracepție este acceptabilă sau nu. Este chiar posibil ca o țară să decidă că niciuna nu
este acceptabilă. Direcția principală pe care o dă acest text este că
exclude discriminarea (în sensul că o anumită metodă de contracepție nu ar trebui să li se permită unora, fiind în același timp interzisă
altora).
Cu siguranță, textul nu creează nicio îndreptățire la metode de planificare familială care sunt împotriva legii. În principiu, prin urmare,
statele pot interzice utilizarea anumitor dispozitive contraceptive,
dacă pot demonstra că utilizarea acestor dispozitive este nesigură
sau inacceptabilă din alte motive. Motivele enunțate mai sus par să
justifice amplu astfel de decizii, care în mod legitim pot merge până
la a interzice toate metodele contraceptive artificiale.
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4. Dreptul la via�ă
Această parte tratează chestiunile politice referitoare la dreptul la
viață. O primă secțiune tratează aspectele orizontale (adică întrebarea: ce este „viața” și când începe sau se termină aceasta?). Secțiunile secundare ulterioare tratează chestiuni politice individuale. Cu
privire la fiecare dintre aceste chestiuni, oferim o analiză faptică și
juridică, precum și unele sugestii strategice de comunicare și acțiune
practică.

4.1. Probleme fundamentale
În ciuda relativismului moral aflat într-o ascensiune fără precedent,
porunca divină „să nu ucizi” nu este pusă în discuție ca atare: în general, este considerat imoral să ucizi alte persoane. Din acest motiv,
marea parte a dezbaterilor în jurul dreptului la viață sunt legate,
de fapt, de întrebarea: când anume începe și când se termină
viața? Furnizorii de avorturi și femeile care doresc să facă un avort
vor încerca să definească începutul vieții într-un mod care să le permită să afirme că fătul nu este o ființă umană; chirurgii specializați
în transplantul de organe și clienții lor vor spune în mod sigur că o
persoană poate fi considerată „moartă” chiar la momentul în care organele sale sunt încă adecvate pentru a fi transplantate. Așadar, astfel
de argumente au la bază, de obicei, interesul personal al celor care le
emit. Psihologii numesc acest lucru „evitarea disonanței cognitive”:
în general, oamenilor nu le place să recunoască în fața lor înșiși și în
fața lumii faptul că ceea ce fac este greșit; așadar, folosesc și acceptă
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imediat orice argument, oricât de absurd, care pare să le ofere o justificare pentru acțiunile lor.
În schimb, oponenții avortului sau al transplantului de organe nu
au, de obicei, niciun interes comparabil: nu obțin niciun beneficiu
personal din faptul că nu se mai fac avorturi și nu pot nici măcar
exclude faptul că, la un moment dat, în viitor, s-ar putea afla în situația în care propriile lor vieți ar putea fi prelungite prin implantarea
de organe donate. Astfel, punctul lor de vedere este, de regulă, cel al
unui observator neutru sau chiar al unei persoane care argumentează
în defavoarea propriilor sale interese18. Aceștia pot pretinde că nu urmăresc un interes personal, fapt ce oferă opiniilor lor o credibilitate
mai mare.

4.1.1. Când anume începe via�a?
Viața nu începe, ci este transmisă de la o generație la alta. Ovulul
feminin și spermatozoidul masculin sunt, ambele, celule umane vii.
Însă, în momentul concepției, când ovulul și spermatozoidul fuzionează, intră în existență o nouă ființă umană, cu o identitate genetică
unică. Prin urmare, concepția înseamnă începutul unei noi existențe
umane.
Argumentele care urmăresc să stabilească drept punct de început al
vieții o etapă de dezvoltare ulterioară ignoră criteriul esențial al unei
noi identități genetice. În schimb, subordonează existența „vieții”
unor criterii accidentale, precum conștiința, conștiința de sine,
personalitatea, capacitatea de a avea grijă de sine însuși, capacitatea de formare a unei voințe personale, capacitatea de a resimți durere sau alte lucruri similare. Conform acestor argumente,
uciderea cuiva care nu simte durere sau care nu își poate forma voința
de a supraviețui nu ar reprezenta o nedreptate. Totuși, trebuie remar18 Aceasta corespunde criteriului „vălului ignoranței”, dezvoltat de John Rawls în A Theory
of Justice
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cat că unele dintre aceste criterii nu sunt îndeplinite nici măcar de
toți copiii deja născuți, iar altele nici măcar de toate persoanele adulte. Deși au fost create pentru a justifica avortul, aceste argumente ar
putea fi folosite la fel de bine pentru justificarea uciderii persoanelor
adulte.
De asemenea, aceste criterii sunt vagi și lasă un spațiu de manevră
nelimitat pentru manipulări. Deși este destul de ușor să se distingă
obiectiv între un ovul nefertilizat și un embrion, este aproape imposibil să se definească momentul în care o persoană dobândește personalitate sau conștiință de sine. Prin urmare, astfel de argumente nu
fac altceva decât să le confere puteri aproape nelimitate asupra copilului nenăscut celor care sunt în postura de a-și impune terminologia.
Unii afirmă că implantarea embrionului ar trebui considerată momentul în care începe viața umană. Această abordare ar conduce la
deschiderea unei ferestre temporale între concepție și implantare,
timp în care embrionul nu s-ar bucura de protecție juridică, în timp
ce embrionii creați in vitro ar rămâne fără protecție juridică chiar și
pentru o perioadă nelimitată de timp. Trebuie să se ridice obiecții față
de aceste propuneri și să se afirme clar că: (1) embrionul uman este
„viu” chiar și înainte de momentul implantării și (2) identitatea sa
genetică diferă de cea a ambilor părinți.
Prin urmare, nu pot exista dubii rezonabile cu privire la faptul că
viața începe în momentul concepției. Această poziție nu are la
bază „credința religioasă”, ci raționamente logice și științifice.

4.1.2. Când ia sfârșit via�a?
Moartea reprezintă încetarea tuturor funcțiilor biologice care susțin
un organism viu. Încetarea unor funcții biologice, de exemplu pierderea cunoștinței, chiar dacă respectiva pierdere pare permanentă, nu
este echivalentă cu decesul.
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Avansul științelor medicale a condus la numeroase dileme grave de
natură etică, privind tratamentul adecvat ce trebuie acordat persoanelor aflate la sfârșitul vieții. Una dintre aceste dileme se referă la
tratamentul persoanelor care au intrat în comă, anume într-o stare
(aparent) permanentă de inconștiență, însă care pot fi ținute în viață
timp de mai mulți ani sau chiar zeci de ani cu ajutorul tehnologiei moderne. Într-adevăr, s-au raportat cazuri în care unele persoane
s-au trezit din comă chiar și după 19 ani, iar cea mai îndelungată stare de comă raportată a fost cea a unei femei care a intrat în comă la
vârsta de șase ani (în urma unei anestezii nereușite) și care a decedat
37 de ani mai târziu, la vârsta de 43 de ani. Deși există controverse în
jurul întrebării dacă persoanele aflate în comă, a căror situație este
considerată de către unele persoane drept o încălcare inacceptabilă a
demnității lor umane, ar trebui sau nu să fie eutanasiate în loc să fie
ținute în viață în mod artificial, faptul că ele sunt vii nu face obiectul
niciunei controverse.
Spre deosebire de aceasta, dezvoltarea tehnologiilor de transplant de
organe a condus la o dilemă foarte diferită, mai precis la întrebarea
dacă o persoană ale cărei organe sunt încă apte de a fi prelevate și transplantate poate fi considerată într-adevăr „moartă”. În
mod foarte paradoxal, pentru transplant este nevoie de organele
„vii” ale unei persoane „moarte”.
Criteriul „morții cerebrale”, folosit la momentul de față pentru a
se stabili dacă organele unei persoane pot fi prelevate în scop de
transplantare, a fost dezvoltat în 1968 de un comitet ad-hoc al Facultății de Medicină de la Harvard (Harvard Medical School), special
pentru a se pune la dispoziție organe pentru transplant, răspunzându-se astfel la o cerere în continuă creștere. Legislația adoptată în câteva țări pare a servi unui interes similar, prevăzându-se
faptul că consimțământul unei persoane de a fi donatoare de organe
poate fi presupus dacă nu există o declarație explicită prin care aceasta refuză să doneze organe. Însă chiar și în țările unde este necesar un
consimțământ explicit pentru donare, respectivul consimțământ este
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de obicei în legătură cu disponibilitatea unei persoane de a-și dona
organele „după moarte” și, astfel, ne putem întreba pe bună dreptate
dacă criteriul „morții cerebrale” corespunde acestei condiții.
În ultima vreme, au apărut tot mai multe îndoieli cu privire la criteriul „morții cerebrale”. Criticii subliniază faptul că se cunosc cazuri în
care persoanele a căror moarte cerebrală a fost deja declarată și-au
revenit din starea respectivă și că criteriul nu ia în considerare toate funcțiile cerebrale. S-a demonstrat că mai multe funcții corporale
au continuat pe o perioadă considerabilă după „moartea cerebrală”,
făcându-se referire la cazul „bebelușului din Erlangen”, unde o femeie „moartă cerebral” a fost menținută în viață prin metode
artificiale pentru a i se permite să aducă pe lume copilul cu care
era însărcinată. Încercarea de salvare a vieții copilului nu a reușit în
cele din urmă, însă este totuși un fapt incontestabil acela că femeia
„moartă cerebral” a rămas în viață timp de câteva săptămâni.
Putem rezuma situația spunând că nu este posibil să se stabilească
momentul morții într-un mod la fel de exact precum putem defini
momentul concepției ca fiind începutul vieții. Totuși, este clar că trebuie să se aplice un principiu al precauției, astfel încât, în cazul existenței unor îndoieli rezonabile, o persoană umană să fie
considerată vie, mai degrabă decât moartă. Definiția „morții cerebrale” uzitată la momentul actual nu poate fi considerată drept un
criteriu valabil.

4.1.3. Excep�ii de la dreptul la via�ă
Fără îndoială, în fiecare catalog al drepturilor omului, dreptul la viață
trebuie să fie de cel mai înalt rang: o persoană care își pierde viața își
pierde și toate celelalte drepturi.
Însă chiar și dreptul la viață nu este absolut: poate fi surclasat în anumite situații în care viețile altor persoane sunt în joc.
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Iată câteva exemple în acest sens:
• legitima apărare: o persoană poate ucide în mod legitim o
altă persoană în scop de autoapărare, cu condiția să nu aibă la
dispoziție alte metode de autoapărare;
• unei persoane i se poate solicita în mod legitim să își riște
viața pentru apărarea binelui comun. Aceasta poate include obligația de a efectua stagiul militar (inclusiv în vremuri de război),
pentru a contribui la autoapărarea colectivă a unei țări. Poate, de
asemenea, să includă obligația unei persoane de a-și risca viața
într-o situație de pericol, de exemplu, în cazul pompierilor sau al
polițiștilor care apără ordinea publică;
• pedeapsa capitală: pedeapsa cu moartea nu este, în sine și
prin sine, nelegitimă, dacă este proporțională cu infracțiunea
care trebuie sancționată și/sau cu pericolul pe care delincventul în reprezintă pentru societate. Persoanele care argumentează
împotriva pedepsei cu moartea nu afirmă, de obicei, că pedeapsa
cu moartea este injustă în toate situațiile, ci ele evidențiază riscul erorilor judiciare și își exprimă îngrijorarea în fața ideii că
statul ar avea dreptul de a ucide. Astfel de argumente sunt, cu
siguranță, demne de luat în considerare, însă nu sunt suficiente
pentru a demonstra ilegitimitatea generală a pedepsei capitale.
După cum se poate vedea clar din punctele 1 și 2 ale listei de mai sus,
trebuie să se facă o deosebire între viața nevinovată (care se bucură
de protecție absolută) și viața unui agresor (care se poate bucura de
mai puțină protecție). De asemenea, există o diferență între situațiile
în care unei persoane i se ia viața și alte situații, în care unei persoane
i se poate solicita să își pună viața în pericol.
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4.2. Avortul
Avortul înseamnă distrugerea deliberată a unui copil în timp ce
acesta se află încă în pântecele mamei sale. Dat fiind că viața
începe în momentul concepției, este irelevant dacă distrugerea
embrionului are loc într-o etapă timpurie sau într-o etapă târzie
a sarcinii, înainte sau după implantare, înainte sau după ce fătul
a atins stadiul de „viabilitate”. De asemenea, este irelevant dacă
sarcina este confirmată sau dacă este doar bănuită19.

4.2.1. Avortul ar trebui legalizat?
Indiferent de situație, avortul distruge viața unei ființe umane
inocente și fără apărare. Un avort voit nu poate fi justificat în
niciun caz și în nicio situație.
Legile care „legalizează” avortul sau care nu oferă o protecție juridică adecvată vieții copilului nenăscut sunt în contradicție evidentă cu dreptul natural al moralității. Astfel de legi reprezintă
nedreptatea, ascunsă sub aparența falsă a legalității. Nimeni nu
este obligat să li se supună, însă toți au obligația morală de a
lucra la abolirea lor.

4.2.1.1. Avort la cerere?
În mai multe țări, legislația permite avortul „la cerere” (adică fără justificări suplimentare) în primele faze ale sarcinii. Ipoteza de bază este
aceea că, în timpul acestor etape timpurii de existență, copilul „nu
este încă” o ființă umană sau că îi lipsesc anumite calități (precum
19 O strategie folosită în mod obișnuit pentru a trece sub tăcere amploarea avorturilor constă în a oferi metode de „reglare a menstruației”: atunci când menstruația unei femei întârzie,
se derulează procedura avortului, fără a se verifica dacă femeia este sau nu însărcinată. Organizații precum Planned Parenthood sau Marie Stopes International oferă în mod obișnuit
metode de „reglare a menstruației” ca parte a programelor lor de „sănătate sexuală” din țările
în curs de dezvoltare, încercând prin aceasta să ascundă faptul că ceea ce oferă este avortul.
Mulți finanțatori ai acestor programe (precum Comisia Europeană) par chiar a fi mulțumiți că
nu sunt informați mai corect.
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conștiința/conștiința de sine, „viabilitatea”, capacitatea de a resimți
durerea sau altele de acest fel), care l-ar face demn de protecție juridică. Aceste ipoteze sunt greșite: existența individuală a unei ființe
umane începe în momentul concepției și nu ar trebui să depindă de
calități accidentale. O legislație care permite avortul „la cerere” nu
este, așadar, justificabilă.
Folosind un concept care pare din ce în ce mai popular în dezbaterile
juridice contemporane, s-ar putea spune că avortul la cerere este o
formă deosebit de radicală a „discriminării pe criterii de vârstă”: copiii sunt lipsiți de orice protecție juridică pe motiv că sunt mici.

4.2.1.2. Avortul în caz de viol sau incest?
Un copil conceput ca urmare a violului sau a incestului rămâne
totuși o ființă umană inocentă, care merită să fie protejată. Nedreptatea ce caracterizează violul și incestul nu poate fi în niciun caz „compensată” sau redusă de nedreptatea uciderii unui
copil nenăscut. Așadar, violul și incestul nu justifică avortul.

4.2.1.3. Avortul în cazul în care copilul suferă de o malforma�ie
sau de un handicap?
În numeroase țări, avortul este legal atunci când există motive pentru
a crede că nou-născutul va suferi de malformații sau de un handicap
genetic. Obiectivul declarat al acestor prevederi juridice este „prevenirea suferinței inutile” (fie a copilului afectat de handicap, fie a părinților care trebuie să îngrijească respectivul copil). Drept rezultat,
s-au dezvoltat metode de diagnostic prenatal pentru a identifica și a
elimina copiii cu dizabilități înainte de a se naște. În acest mod, peste
90% dintre copiii cu sindrom Down sunt uciși înainte de naștere.
Este absurd să eradicăm suferința prin eliminarea celor care
suferă. Avortarea copiilor cu handicap este o formă pervertită
de „compasiune”. În realitate, aceste avorturi par a avea loc în
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interesul persoanelor sănătoase care nu doresc să își asume responsabilitatea unui copil cu probleme.
Rămâne însă faptul că un copil cu handicap este tot atât de mult o ființă umană ca și un copil sănătos, la fel cum un adult cu handicap este
tot atât de mult o ființă umană ca și o persoană fără handicap. Legislația care permite avortul pe motivul unei posibile malformații sau
unui posibil handicap discriminează, astfel, pe criterii de dizabilitate.
Situația este exacerbată și mai mult de o interpretare laxă a legilor,
potrivit căreia chiar și malformațiile minore (cum ar fi despicătura
labială) oferă o justificare suficientă pentru avort.
Însă panta alunecoasă nu se sfârșește aici. Odată ce se consideră de
la sine înțeles că bebelușii care nu satisfac dorințele părinților lor pot
fi avortați, va exista o tendință inevitabilă către crearea unor „copii
la comandă”. De exemplu, cercetările actuale din Marea Britanie evidențiază faptul că mulți copii sunt avortați nu numai din cauza
handicapului, ci pur și simplu pe motivul sexului lor. În anumite
țări (mai ales în China și India), avortul pe criterii de sex a condus la
un dezechilibru semnificativ între sexe la copiii nou-născuți, cu implicații teribile pentru viitor. Evident, acest așa-numit „genicid” este
una dintre cele mai rele forme de discriminare pe criterii de sex: se
realizează cu prețul vieții fetițelor, însă în cele din urmă va afecta grav
și viețile băieților (deși ei par a fi sexul preferat).

4.2.1.4. Avortul în cazul în care sarcina reprezintă un risc pentru
sănătatea mamei?
În anumite țări, avortul este legal în cazul în care continuarea sarcinii
ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea femeii însărcinate. Acest
lucru se numește „avort terapeutic”.
Termenul este cinic și înșelător. Avortul nu este niciodată o „terapie”, deoarece sarcina nu este o boală.
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În timp ce, în anumite țări, interpretarea acestei restricții este destul
de limitativă (anume, trebuie să existe o amenințare foarte gravă la
adresa sănătății mamei), în alte țări există o abordare mai permisivă
(considerentul conform căruia creșterea și educarea unui copil va cauza stres și epuizare este un motiv suficient pentru a presupune existența unui „risc de sănătate” pentru mamă). În cel de-al doilea caz,
„avortul terapeutic” este asimilat în toate privințele, mai puțin terminologic, cu „avortul la cerere”. Până la urmă, fiecare sarcină în parte
este asociată cu riscuri de sănătate pentru mamă, așadar argumentele „terapeutice” vor fi mereu la îndemână. Din acest motiv,
prevederile juridice generale care permit avortul în cazul unui „risc
de sănătate” perceput pentru femeia însărcinată sunt moralmente inacceptabile. Dacă sunt interpretate în mod liberal, ele se apropie de
facto de permiterea avortului „la cerere”.
Viața unei persoane are o valoare mai mare decât sănătatea alteia.
Legalizarea așa-numitului avort „terapeutic” este, așadar, în contradicție cu principiul demnității egale a tuturor persoanelor umane. Un
avort voit în mod direct nu este, prin urmare, niciodată legitim în atare circumstanțe. Spre deosebire de aceasta, dacă o femeie însărcinată
are nevoie de un tratament medical care, ca efect colateral nedorit,
ar putea cauza pierderea copilului, este acceptabil să se aplice acest
tratament (de ex. chimioterapie împotriva cancerului).

4.2.1.5. Avortul în cazul în care sarcina periclitează via�a mamei?
Situațiile în care viața unei femei însărcinate poate fi salvată
numai prin avort sunt extrem de rare. În aceste cazuri, în care
numai viața mamei sau cea a copilului poate fi salvată, din punct
de vedere al Dreptului Natural, este perfect acceptabil să se salveze viața mamei în locul vieții copilului. Acest lucru este similar
dilemei descrise de filosoful grec clasic Carneades: atunci când doi
marinari eșuați se agață de o scândură care îl poate duce numai pe
unul dintre ei, este legitim ca unul dintre ei să îl împingă pe celălalt?
Nimeni nu are obligația morală de a-și sacrifica propria viață, chiar
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dacă este un lucru eroic.
Însă chiar și în această situație, interpretarea trebuie făcută cu precauție. De exemplu, unii au argumentat că situațiile în care o femeie
amenință să se sinucidă dacă nu i se permite să avorteze ar constitui un astfel de „risc pentru viața mamei”20. Însă această interpretare
este absurdă: într-o astfel de situație, nu sarcina reprezintă riscul, ci
atitudinea mamei. Or, există riscul ca astfel de amenințări de suicid,
deși nesincere, să devină o modalitate ușoară prin care să se eludeze
o interdicție de avort instituită prin lege.

4.2.1.6. Concluzie
Din cele afirmate anterior rezultă că avortul ar trebui permis numai în cazurile descrise la punctul 4.2.1.5 de mai sus.
În toate celelalte cazuri, avortul trebuie interzis și trebuie să
facă obiectul unor sancțiuni eficiente și disuasive, inclusiv
sancțiuni penale. Sancțiunile civile sunt insuficiente pentru a oferi
o protecție adecvată, dat fiind că copilul nenăscut nu poate iniția el
însuși o acțiune în justiție și că reprezentanții săi legali (anume,
părinții) sunt, în contextul avortului, de obicei persoanele de care
copilul trebuie protejat. Din aceste motive, este de asemenea
imperativ ca avortul să fie ex officio incriminat de către stat.

În timp ce, în circumstanțe normale, ar părea suficient să se interzică
avortul printr-o simplă lege, atacurile persistente la care este supusă astăzi viața copilului nenăscut impun eforturi suplimentare în direcția unei protecții mai puternice. Aceasta poate include prevederi
constituționale care să stipuleze în mod clar obligația statului de a

20 Irlanda.
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proteja sau susține viața copiilor nenăscuți21 sau prevederi integrate
în tratatele de drept internațional.

4.2.2. Argumente „pragmatice” pro și contra avortului
Atât oponenții, cât și susținătorii avortului folosesc adesea argumente „pragmatice” pentru a-și promova punctele de vedere respective.
Pentru oponenți, acestea includ riscurile de sănătate asociate avortului (în special, așa-numitul „sindrom post-avort” - SPA) și „iarna
demografică” în țările în care avortul și contracepția reprezintă o
practică răspândită. Pentru susținători, acestea includ riscul „suprapopulării” sau presupoziția (oarecum contrară logicii) că avorturile
„legale” sunt „sigure” și că, în situațiile în care avortul nu este legal,
femeile vor recurge în orice situație la avorturi ilegale, care sunt nesigure și generează pierderea a numeroase vieți.
Obiectivul nostru aici nu este de a discuta fiecare argument în parte.
Cu siguranță, este adevărat că, în ziua de astăzi, lumea nu se confruntă cu un risc de suprapopulare, ba chiar dimpotrivă. O creștere redusă
sau o scădere a populației conduce, inevitabil, la o creștere economică
redusă sa la un regres, care poate reprezenta unul dintre motivele crizei economice actuale.
Pe de altă parte, pare oarecum naiv să presupunem că avorturile
„legale” sunt întotdeauna sigure sau că sunt cu mult mai sigure decât cele ilegale. Pare contrar logicii să afirmăm că o interdicție
instituită prin lege nu ar avea niciun efect asupra incidenței
avorturilor. Este un fapt cunoscut că statisticile utilizate frecvent de militanții pro-avort cu privire la incidența ridicată a
21 Un exemplu bun de astfel de prevedere constituțională este oferit de articolul 40.3.3 (prima propoziție) din Constituția Irlandei: „Statul recunoaște dreptul la viață al copilului nenăscut și, acordând atenția cuvenită dreptului egal la viață al mamei, garantează în legile sale
respectarea și, în măsura practicabilă, apărarea și susținerea acestui drept prin lege”. (Celelalte
două propoziții rămase din articolul 40.3.3, care au fost introduse în etape ulterioare pentru a
oferi posibilitatea efectuării avortului în străinătate, au efectul deplorabil de a limita protecția
conferită de această prevedere.)
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avorturilor ilegale (și a mortalității materne cauzate de acestea) în țările în care avortul nu este legal este rezultatul unei
manipulări grosolane.
Aspectul important care trebuie subliniat aici este că nu este corect
să abordăm problema avortului dintr-un punct de vedere „pragmatic”, în timp ce implicațiile etice, anume faptul că avortul înseamnă uciderea unei ființe umane, sunt atât de evidente. Dacă
embrionul este o ființă umană, fapt neîndoielnic de altfel, atunci nu
există considerente „pragmatice” care să poată justifica vreodată
avortul. Pe de altă parte, avortul nu ar deveni acceptabil din punct
de vedere moral dacă nu ar exista declinul demografic. În mod clar,
există riscul de a cădea în capcana propriului argument: dacă declinul
demografic este argumentul decisiv împotriva avortului, atunci nu ar
exista nicio obiecție împotriva legalizării avortului în țările cu o creștere foarte ridicată a populației.
Prin urmare, pare problematic și nelalocul lui ca oponenții avortului să folosească acest tip de argumente. Deși pot părea seducătoare,
acestea dirijează discuția despre avort într-o direcție în care nu are ce
căuta.

4.2.3. Situa�ia juridică actuală
Conform unui sondaj recent realizat de gruparea pro-avort „Center
for Reproductive Rights” („Centrul pentru Drepturi Reproductive”),
aproximativ două treimi din țările lumii au legi care restricționează
avortul.
Conform acelui sondaj, 68 de țări fie interzic avortul, fie îl permit
numai dacă este necesar pentru salvarea vieții mamei, iar alte 59
de țări permit avortul numai dacă este necesar pentru salvarea vieții sau menținerea sănătății mamei. Circa o treime din aceste țări au
instituit și excepții pentru situațiile de viol, iar câteva au instituit
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excepții pentru incest și/sau handicap fetal22. Deși nu toate aceste 127
de legislații îi acordă copilului nenăscut întreaga protecție juridică adecvată, ele reflectă în mod clar o recunoaștere continuă de
către majoritatea covârșitoare a națiunilor lumii a faptului că copiii
nenăscuți merită protecție și că nu există niciun drept al omului la
avort. Spre deosebire de acest lucru, numai 56 de țări permit avortul din orice motiv și numai 22 dintre ele nu prevăd restricții
privind vârsta gestațională. Alte 14 țări interzic avortul, însă prevăd
excepții din motive socioeconomice23.
Afirmațiile grupurilor de presiune pro-avort24, conform cărora
accesul la avort este un drept fundamental recunoscut la nivel
internațional, sunt așadar false, nu numai din considerente morale, ci și, după cum se poate demonstra, în raport cu legislația
pozitivă aflată în vigoare la momentul de față și aplicată în majoritatea statelor.
Totuși, legislația restrictivă aflată în vigoare la momentul de față în
majoritatea țărilor este, în majoritatea cazurilor, insuficientă în raport cu standardele descrise mai sus. Mai mult, eficiența acestor legi
este afectată deseori de interpretarea laxă și de punerea în aplicare
inadecvată.
Deși avortul este, în mod clar, o formă foarte gravă și radicală de discriminare (în marea parte a cazurilor legată de vârsta victimelor, în
alte cazuri legată de alte motive suspecte, precum sexul sau dizabilitatea), legislația antidiscriminare a fost rareori utilizată pentru
combaterea avortului. Problema pare a consta, în principal, în fap22 Center for Reproductive Rights, „Fact Sheet: The World’s Abortion Laws” („Document de
informare: legile la nivel mondial privind avortul”), septembrie 2009.
23 Vezi nota de subsol nr. 13.
24 Unele grupări de lobby pro-avort caută să ofere afirmațiilor lor o falsă aparență de credibilitate științifică, prin publicarea acestora în presa științifică. A se vedea, de exemplu, Ch.
Zampas și J. Gher, Abortion as a Human Right – International and Regional Standards („Avortul ca drept al omului – standarde internaționale și regionale”). Human Rights Law Review,
volumul 8, numărul 2, paginile 249-294, 2008.

103

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

tul că legile antidiscriminare impun, de obicei, ca victimele discriminării să depună personal plângere. Dat fiind că situațiile în care
un copil supraviețuiește unei tentative de avort sunt foarte rare (în
unele țări este chiar posibil să se ucidă copilul extra utero într-o atare
eventualitate!), acest lucru este aproape imposibil. Astfel, există lipsuri și din punct de vedere al aplicării legilor antidiscriminare care,
teoretic, ar scoate avortul în afara legii.

4.2.3.1 Dreptul tratatelor interna�ionale
În ultimii ani, diferite organisme de monitorizare ale Tratatelor Națiunilor Unite au prezentat reinterpretări absurde ale tratatelor internaționale care le-au fost încredințate, pretinzând că în aceste tratate
se ascunde un „drept la avort” implicit. Aceste interpretări sunt false și artificiale și, în loc să confere credibilitate afirmațiilor că
avortul este un drept al omului, ele subminează credibilitatea
instituțiilor și a persoanelor care le emit. S-a demonstrat în mod
clar că aceste interpretări deliberat false ale legislației instituite prin
tratatele internaționale pot fi urmărite înapoi în timp până la o întâlnire care a avut loc la Glen Cove în 1996, în spatele ușilor închise, la
care birocrații Națiunilor Unite au invitat reprezentanți ai respectivelor organisme de monitorizare a tratatelor, precum și reprezentanți
ai diferitelor grupuri de lobby pro-avort, pentru a discuta „abordările
din perspectiva drepturilor omului în privința sănătății femeilor, cu
accent pe sănătatea și drepturile sexuale și reproductive”25. Așa cum
s-a descoperit mai târziu, în cadrul acelei reuniuni s-a pus în principal accentul asupra promovării unei reinterpretări radicale a legislației derivate din Tratatele Națiunilor Unite, dat fiind că tentativele
din timpul Conferințelor Națiunilor Unite privind Populația (Cairo,
1994) și Femeile (Beijing, 1995), prin care se urmărea obținerea acordului comunității internaționale asupra textelor în care avortul era
menționat în mod explicit ca drept al omului, eșuaseră.

25 http://www.unfpa.org/rights/docs/rightsrh_eng.pdf
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Din acel moment, organismele de monitorizare a tratatelor Națiunilor Unite au devenit sursa unor tentative omniprezente de a manipula
tratatele internaționale care le sunt încredințate. Acestea critică țările individuale pentru faptul că au prevederi „prea restrictive” și emit
„recomandări generale” în care se prevede că legislația care incriminează avortul trebuie abrogată26.
Trebuie remarcat, în acest context, că rapoartele și comentariile respectivelor organisme nu au efect obligatoriu. Dacă nu sunt elaborate
în mod adecvat, aceste rapoarte și comentarii subminează credibilitatea și autoritatea celor care le întocmesc – și putem vedea clar că
acest lucru se întâmplă la momentul de față. De asemenea, trebuie
remarcat că membrii acestor organisme sunt desemnați prin proceduri destul de opace, iar mulți dintre ei au un parcurs educațional
destul de mediocru. Aceste organisme nu pot fi considerate o sursă cu
autoritate în interpretarea tratatelor vizate, ci – în ciuda faptului că
nu au niciun mandat în acest sens – acționează ca organisme politice,
cu propria lor agendă.
Interpretarea corectă a tratatelor relevante ale Națiunilor Unite privind drepturile omului, în conformitate cu normele de interpretare
prevăzute în Convenția de la Viena privind Dreptul Tratatelor, este
următoarea:
i. Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO):
Articolul 3 din DUDO recunoaște faptul că „fiecare ființă umană are
dreptul la viață, la libertate și la securitate personală”. Nu există nicio
prevedere specifică cu privire la avort. Totuși, dat fiind faptul că copilul nenăscut este, începând din momentul concepției, o ființă umană individuală, diferită de mama sa, faptul că acesta trebuie inclus în
sintagma „fiecare persoană” este dincolo de orice îndoieli rezonabile.

26 Recomandarea generală CEDAW nr. 24 privind art. 12 al CEDAW (1999), alineatul 31.
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Chiar dacă ar exista îndoieli rezonabile cu privire la statutul copilului
nenăscut (ceea ce nu este cazul), principiul precauției ar impune o
interpretare care include copilul nenăscut în sintagma „fiecare persoană”, mai degrabă decât să se riște a priva o ființă umană de dreptul
său la viață.
Excluderea copilului nenăscut de sub protecția acordată prin
articolul 3 al DUDO ar părea legitimă numai dacă ar exista certitudinea că nu este o ființă umană. Însă o astfel de certitudine nu există.
ii. Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice
(PIDCP):
Articolul 6 din PIDCP recunoaște faptul că „fiecare ființă umană are
dreptul inerent la viață”. PIDCP depășește DUDO, prin faptul că oferă două clarificări importante. Mai întâi, recunoaște faptul că „acest
drept va fi protejat prin lege”. Aceasta înseamnă că statul nu numai
că trebuie să se abțină de la încălcarea acestui drept, ci trebuie
să întreprindă și măsurile adecvate pentru a asigura protecție
împotriva acestei încălcări de către alții. Acest lucru este de o
importanță deosebită în contextul avortului.
În al doilea rând, PIDCP prevede (în articolul 6.5) că „pedeapsa cu moartea […] nu se va aplica femeilor însărcinate”. Deși Convenția nu exclude, ca atare, posibilitatea pedepsei capitale pentru infracțiunile grave,
exclude în schimb execuția femeilor însărcinate. Motivul evident este
acela că Convenția recunoaște faptul că un copil nenăscut este o persoană
diferită de mama sa și este inocent, deținând propriul său drept la viață.
Prin urmare, este logic imposibil să se interpreteze articolul 6 al PIDCP
ca neinterzicând avortul sau, lucru și mai important, ca neimpunând
asupra statelor nicio obligație de a proteja copilul nenăscut împotriva
avortului.
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iii. Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
față de femei (CEDAW)
Articolul 12 al CEDAW prevede următoarele:
„1. Statele semnatare vor întreprinde toate măsurile adecvate pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor în domeniul îngrijirii medicale, pentru a asigura, pe baza egalității dintre bărbați și
femei, accesul la servicii de îngrijire medicală, inclusiv la cele legate
de planificarea familială.
2. Indiferent față de prevederile de la alineatul 1 al acestui articol,
statele semnatare le vor asigura femeilor servicii adecvate în legătură cu sarcina, nașterea și perioada postnatală, acordând, în cazul
în care este necesar, servicii gratuite, precum și o nutriție adecvată
în timpul sarcinii și alăptării.”
Această prevedere a fost interpretată de Comitetul privind CEDAW al
Națiunilor Unite ca susținând implicit că „legislația care incriminează
avortul ar trebui modificată, pentru a retrage măsurile punitive impuse
asupra femeilor care fac avort”.27
După cum se poate vedea cu ușurință, această interpretare absurdă
nu are nicio bază în text, dat fiind că:
• textul nu face nicio referire explicită la avort;
• se recunoaște în mod general faptul că avortul nu este o
modalitate legitimă de planificare familială28; și
27

Recomandarea generală CEDAW nr. 24 privind articolul 12 al CEDAW (1999), paragraful 31.

28 Acest lucru este prevăzut în mod explicit în Programul de Acțiune al CIPD (Conferința
Internațională privind Populația și Dezvoltarea) adoptat la Conferința Națiunilor Unite privind
Populația și Dezvoltarea (Cairo, 1994) care stipulează la alineatul 8 punctul 25 că „în niciun
caz avortul nu va fi promovat ca metodă de planificare familială”. Programul de Acțiune nu
este un tratat internațional și nu are efecte juridice obligatorii asupra niciunui stat. Totuși, este
până acum singurul document internațional care tratează explicit problema avortului. Contrar
afirmațiilor făcute de anumite grupuri de lobby pro-avort, programul nu recunoaște niciun
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• ar fi absurd să se interpreteze CEDAW într-un mod care se află
în opoziție directă cu PIDCP (a se vedea mai sus).
Dreptul la sănătate, chiar și în versiunea sa „feministă” (cea prevăzută în CEDAW), nu include așadar niciun drept la avort.

4.2.3.2. Tratate regionale privind drepturile omului
i. Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDrO)
CEDrO este unică printre instrumentele mondiale din domeniul drepturilor omului, deoarece este prevăzută cu un mecanism de punere în
aplicare cu putere de obligativitate. Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO) nu îi poate impune unui stat să își modifice legislația sau practicile administrative, însă poate condamna un stat să
plătească compensații victimelor care au făcut obiectul unor abuzuri
în privința drepturilor omului. Dacă un stat este găsit vinovat în mod
repetat de același tip de abuzuri, aceste compensații pot crește. În
general, statele respectă deciziile CEDO.
Articolul 2 al CEDrO, folosind un limbaj similar cu DUDO și PIDCP,
recunoaște că „dreptul fiecărei persoane la viață va fi protejat prin lege”.
Totuși, nu există nicio prevedere specială comparabilă cu articolul 6
alineatul 5 al PIDCP pentru protejarea vieții copilului nenăscut. Cu
toate acestea și din motivele indicate deja cu privire la DUDO și PIDCP, este clar că o interpretare corectă a articolului 2 al CEDrO ar acorda protecție totală copiilor înainte de naștere.
În mod lamentabil, jurisprudența CEDO (și a Comisiei Europene a
Drepturilor Omului) nu reușește să asigure eficient această protecție
– situație care evidențiază slăbiciunile acestei instituții. Atunci când
primele țări au început să legalizeze avortul, ne-am fi așteptat în mod
„drept la avort”, ci exclude explicit avortul ca metodă de planificare familială – lucru care ar
putea fi considerat, fără echivoc, ca prim pas în direcția unei interziceri explicite a avortului.
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rezonabil ca instituțiile care monitorizează aplicarea Convenției să
constate că acest lucru este incompatibil cu obligația statelor semnatare de a proteja dreptul la viață. Însă, în mod straniu, Comisia și
Curtea au evitat mereu să își asume o astfel de poziție, sub diverse
pretexte:
• în Paton c. Marii Britanii, reclamantul a argumentat că soția
sa ar trebui împiedicată să avorteze fătul pe baza dreptului la viață al fătului. Însă Curtea a argumentat că (potențialul) drept la
viață al fătului nu depășea interesele femeii, întrucât acesta „este
legat în mod intim și nu poate fi separat de viața femeii însărcinate”.
Aceasta nu merge până într-acolo încât să spună că fătul nu are
drept la viață, însă subordonează dreptul la viață al unei ființe
umane de „interesele” alteia, fără măcar să încerce să definească aceste interese. Este evident că Curtea s-a supus mentalității
momentului, și nu textului Convenției, și că atât raționamentul
său, cât și concluziile sale, au fost eronate. Totuși, din momentul deciziei respective, CEDrO a rămas complet ineficientă atunci
când este vorba despre protejarea vieții copilului nenăscut.
• În Boso c. Italiei, CEDO a statuat că o lege care permite avortul sub pretextul „protejării sănătății fizice sau mintale a femeii
însărcinate” nu încalcă articolul 2, ci „aceste prevederi stabilesc
un echilibru corect între nevoia de a asigura protecția fătului, pe de
o parte, și interesele femeii, de cealaltă parte”. În mod straniu, nu
se face referire la dreptul la viață al fătului, ci la nevoia de a proteja fătul (care, în opinia Curții, este importantă, însă aparent,
nu primordială). Din nou, nu există o afirmație clară că fătul nu
are drept la viață, ci doar o afirmație confuză care face ca acest
drept să fie teoretic și ineficient.
• În Vo c. Franței, reclamanta a fost o femeie care a suferit o
pierdere de sarcină din cauza malpraxisului unui medic și care
s-a plâns că medicul nu a fost urmărit penal. Din nou, CEDO a
evitat să ia o poziție cu privire la dreptul la viață al fătului în
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conformitate cu articolul 2, afirmând că, chiar dacă fătul are
dreptul la viață, un stat semnatar ar putea în acest caz să se achite de obligația de a-l proteja prin alte modalități decât sancțiunile penale.
În mod clar, din aceste hotărâri rezultă că CEDO se află într-o dilemă:
ar fi cât se poate de absurd (și, astfel, ar prejudicia reputația Curții)
să afirme deschis că embrionul nu are drept la viață. Pe de altă parte, confirmarea deschisă că fătul este o ființă umană și, pe cale de
consecință, are dreptul la viață, ar scoate în afara legii practicile și
legislațiile privind avortul aplicate de aproape toate cele 47 de state
semnatare. Curtea nu pare a avea curajul pe care l-ar impune o
asemenea afirmație.
Eșecul regretabil al CEDO de a proteja dreptul la viață al copilului nenăscut a încurajat grupurile pro-avort să folosească Curtea ca forum
pentru o activitate frivolă numită „litigiu strategic”, pretinzând că, în
locul dreptului la viață al copilului nenăscut, Convenția conține (cel
puțin în anumite situații) un drept al femeilor de a face avort. Este
lamentabil că Curtea ia în considerare aceste pretenții evident nefundamentate, în loc să le respingă din capul locului. În ciuda acestui
lucru, „litigiul strategic” nu a fost, până acum, încununat de succes:
• în Tysiac c. Poloniei, reclamanta a pretins că dreptul ei la
intimitate (articolul 8 al Convenției) a fost încălcat prin faptul
că legea nu i-a permis să aibă acces la avort în momentul în care
a crezut că continuarea sarcinii ei i-ar putea pune în pericol vederea. Deși Curtea a criticat Polonia pentru faptul că nu au fost
puse la dispoziție proceduri formale pentru a contesta evaluarea unui doctor conform căreia nu există niciun pericol pentru
sănătatea femeii însărcinate, care ar putea justifica un avort în
conformitate cu legislația internă aplicabilă, aceasta a afirmat,
de asemenea, că Convenția nu conține un „drept la avort”.
• în mod similar, în A, B și C c. Irlandei, Curtea – contrar a
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ceea ce intenționaseră reclamanții și grupurile de lobby care îi
foloseau – a afirmat în mod explicit că Convenția nu conține un
„drept la avort”. Totuși, a găsit că dreptul unuia dintre cei trei
reclamanți a fost încălcat de faptul că nu a existat o procedură
juridică pentru a determina ex ante dacă, în situația ei specifică, un avort ar fi fost licit în conformitate cu legislația irlandeză
aplicabilă.
Situația poate fi rezumată prin a spune că, prin adoptarea unei poziții
nefundamentate de „neutralitate” între cei care doresc să protejeze
dreptul la viață și cei care doresc să-l submineze, CEDO a făcut ca
Convenția să devină ineficientă și inutilă. Pe de altă parte, tentativa
absurdă a activiștilor pro-avort de a face Curtea să „descopere”
că Convenția conține un „drept la avort” implicit a rămas, până
acum, fără succes. Totuși, hotărârile precum Tysiac c. Poloniei și A,
B și C c. Irlandei indică în mod îngrijorător voința anumitor judecători din cadrul CEDO de a fabrica un „drept la avort” de facto, impunându-le statelor membre care interzic avortul un număr de cerințe
(pur) procedurale care sunt imposibil de îndeplinit.
ii. UE și Curtea Europeană de Justiție (CEJ)
De la începutul acestui secol, Uniunea Europeană (UE) a dat dovadă
de o ambiție crescândă de a fi văzută ca o instituție care promovează drepturile omului, mai degrabă decât simple interese economice.
Acest lucru a condus la un nou document privind drepturile omului,
numit Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Din 2009,
Carta este parte obligatorie a legislației primare a UE, astfel încât poate fi invocată în fața Curții Europene de Justiție. Sfera aplicării Cartei
este, totuși, limitată la actele juridice ale UE și la actele adoptate de
statele membre în momentul implementării legislației UE.
Curtea Europeană de Justiție a emis, până în prezent, două hotărâri
care tratează dreptul la viață al copilului nenăscut. Niciuna dintre
aceste decizii nu are la bază noua Cartă a Drepturilor Fundamentale:
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• În Society for the Protection of the Unborn Ltd. c. Grogan,
CEJ a descris avortul ca fiind un „serviciu” conform legislației
UE, ceea ce înseamnă că oferirea unui astfel de serviciu ar trebui
permisă, în principiu, în toate statele UE. Totuși, Curtea a recunoscut de asemenea faptul că interzicerea avortului în Irlanda
servește unui scop legitim.
• În cazul Brüstle c. Greenpeace, Curtea a trebuit să stabilească înțelesul termenului „embrion uman” în contextul directivei
UE care interzice brevetarea unor invenții ce implică utilizarea
de embrioni umani în scopuri industriale sau comerciale. Curtea
a dedus din înțelesul comun al cuvintelor că termenul se aplică
ovulului uman fertilizat, din momentul concepției. Această sentință, care este obligatorie pentru toate statele membre UE,
are o importanță imensă din cel puțin trei motive: mai întâi,
recunoaște faptul că ovulul fertilizat este o ființă „umană”;
în al doilea rând, recunoaște că are acest statut din momentul concepției; în al treilea rând, deși sentința nu a avut legătură
directă cu avortul, a stabilit un precedent important care, dată
fiind obligația UE de a fi coerentă în politicile sale, trebuie să
aibă în mod inevitabil consecințe asupra sistemelor juridice ale
tuturor statelor membre.
iii.

Convenția Americană a Drepturilor Omului (CADO)

Articolul 4 al CADO recunoaște în mod explicit că „fiecare persoană
are dreptul să îi fie respectată viața. Acest drept va fi protejat prin lege și,
în general, din momentul concepției”. Acesta include o prevedere care
interzice executarea pedepsei cu moartea în cazul femeilor însărcinate.
Prin urmare, situația juridică nu ar putea fi mai clară decât atât: un
stat care nu protejează copiii împotriva avortului își încalcă obligațiile ce îi revin prin Convenție.
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CADO este, astfel, textul internațional care oferă cea mai clară și mai
explicită recunoaștere a dreptului la viață al copiilor nenăscuți. Prin
urmare, America Latină rămâne o regiune în care viața copilului nenăscut continuă să beneficieze de un standard de protecție comparativ înalt, deși unele țări și-au liberalizat acum legislația (adesea sub
presiunea organismelor Națiunilor Unite). Mai rămâne încă să observăm în ce mod Curtea Interamericană a Drepturilor Omului va aplica
Convenția cu privire la aceste țări.
SUA și Canada nu sunt semnatare CADO.
iv. Protocolul Femeilor Africane („Protocolul de la Maputo”)
Protocolul de la Maputo este unicul document internațional privind
„drepturile omului” care articulează în mod explicit, sub pretextul
promovării sănătății femeilor, un „drept la avort”. Conform articolului
14 din Protocol, statele au obligația să „protejeze drepturile reproductive ale femeilor autorizând avortul medical în cazuri de agresiune sexuală,
viol, incest și în cazurile în care continuarea sarcinii periclitează sănătatea mintală și fizică a mamei sau viața mamei sau a fătului”.
Dat fiind că a fost ratificat de doar 28 de state cu o democrație mai
degrabă slabă (sau inexistentă), poate fi considerat cu greu un reper
în materie.
v. Statele Unite ale Americii
Chiar dacă nu poate fi considerată o componentă a „dreptului internațional”, situația juridică din SUA are o importanță atât de mare,
încât trebuie menționată aici. Cu ocazia deciziei din 1973 în cauza
Roe c. Wade, Curtea Supremă a Statelor Unite (CSSU) a stabilit, într-un sens foarte negativ, un precedent foarte influent și a deschis ușa
pentru o tendință globală de legalizare a avortului.
Cauza a pus în discuție constituționalitatea unei legi din Texas
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care interzicea avortul, pe motivul unui „drept la intimitate”. Deși
un astfel de drept nu este menționat niciunde în constituția SUA,
Curtea Supremă a statuat că legea din Texas este neconstituțională,
împiedicând astfel toate statele americane să adopte sau să mențină
în vigoare legi care să îi asigure copilului nenăscut o protecție eficientă împotriva avortului.
Acest caz, care reprezintă cel mai dramatic exemplu de „activism judiciar” din istorie, a subminat în mod grav statutul CSSU însăși. Majoritatea statelor ar dori să adopte măsuri restrictive împotriva avortului,
însă în majoritatea cazurilor, astfel de măsuri ar fi neconstituționale,
conform deciziei Roe. Singura ieșire din acest impas ar fi o nouă decizie a CSSU, care să răstoarne decizia Roe c. Wade, sau o modificare
explicită a Constituției SUA. Barierele juridice și politice în calea ambelor soluții sunt greu de surmontat.
Astfel, SUA reprezintă un caz aproape unic în lumea vestică, în care
trecerea către legislația liberală privind avorturile a fost generată nu
printr-o schimbare legislativă, ci printr-o decizie judecătorească revoluționară (însă prost argumentată). Drept consecință a acelei decizii, SUA are acum o legislație extrem de liberală privind avortul (avortul la cerere), care, în același timp, este foarte dificil de anulat.

4.2.4. Articolele de la San José
În 2011, un grup de avocați, cercetători din domeniul medical și alți
experți la nivel internațional s-au reunit în San José (Costa Rica) pentru a adopta o declarație numită Articolele de la San José, care refutează pretenția falsă că accesul la avort este un drept al omului recunoscut la nivel internațional. Documentul este disponibil pe internet,
inclusive în românește, la adresa www.sanjosearticles.com.
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4.3. Diagnosticul prenatal
Strâns legată de problema avortului este problema diagnosticului
prenatal, adică a procedurilor diagnostice care permit a verifica dacă
un copil nenăscut suferă de o malformație sau de un handicap genetic
sau de orice altă problemă de sănătate.
Actul de screening al unui copil nenăscut pentru eventuale deficiențe
nu este, în sine, un act imoral. În schimb, moralitatea sa depinde de
intenția cu care este efectuat.
În cazul în care intenția este de a examina copilul pentru a detecta problemele de sănătate care pot fi supuse unui tratament
curativ chiar înainte de nașterea sa, practica nu este reprobabilă, cu condiția să nu creeze mai multe riscuri pentru sănătate decât cele pe care le evită. În astfel de cazuri, trebuie totuși remarcat
faptul că procedurile de diagnostic prenatal sunt foarte invazive, și
pot determina ele însele riscuri pentru sănătatea mamei și a copilului.
În schimb, ar fi reprobabil ca scopul acestor proceduri diagnostice să
fie pura satisfacere a unei curiozități nesănătoase. Iar dacă intenția de
bază este de a avorta copilul în cazul în care se constată că nu corespunde dorințelor părinților, atunci utilizarea diagnosticului prenatal
este transformată într-un simplu instrument de selecție, verdictul
moral aplicabil în acest caz fiind același ca și pentru actul avortului
în sine.

4.3.1. „Nașterea nejustificată”
În mai multe țări, instanțele de judecată au admis cererile de despăgubire formulate de părinții copiilor cu handicap, care susțin că ar fi
recurs la avort dacă ar fi știut că copilul lor suferea de un handicap.
Aceste cereri au fost făcute împotriva medicilor, care au fost acuzați
de malpraxis medical, și anume de a nu fi descoperit un handicap pe
care, în conformitate cu stadiul actual al tehnicii, ei ar fi fost capabili
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să îl identifice.
În timp ce aceste adjudecări, denumite „naștere nejustificată” de experții în drept, au provocat scandal și consternare când au avut loc
prima dată, între timp, acestea par să fi devenit o practică normală în
mai multe țări. Acestea constituie un fenomen profund îngrijorător,
atât în ceea ce privește presupozițiile care stau la baza lor, cât și în
privința consecințelor lor practice.
Pentru a pronunța despăgubiri într-un caz de „naștere nejustificată”,
un judecător trebuie să accepte următoarele presupuneri:
• că legea prevede o îndreptățire de a avorta copiii care suferă
de un handicap (mai degrabă decât doar tolerează această practică lamentabilă);
• că, în conformitate cu voința ambelor părți contractuale (anume, medicul și femeia gravidă), scopul serviciilor de diagnostic
efectuate de medic a fost screeningul fătului în vederea depistării unor deficiențe pentru care nu este accesibil nici un tratament
curativ prenatal (și, astfel, a servit unui scop de selecție);
• că un astfel de contract (care, de fapt, prevede uciderea unei
terțe persoane) nu este contrar moralității publice.
Posibilitatea de a obține o compensație financiară pentru o
„ocazie pierdută de a ucide o altă persoană” nu este doar un
indicator înfricoșător al decăderii morale, ci are, de asemenea,
implicații practice. Pentru a evita acuzațiile de malpraxis, medicii vor avea tendința de a consilia prea des că un copil nenăscut
prezintă un risc de a avea handicap. Foarte frecvent, un astfel de
verdict se referă la o posibilitate, și nu o certitudine – iar disponibilitatea screeningului genetic va deschide o nouă cutie a Pandorei, cu diverse temeri legate de starea de sănătate. Într-adevăr,
pare probabil ca, având în vedere lărgirea cunoștințelor cu privire la
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predispozițiile genetice, un medic să nu poată aproape niciodată să
afirme că un copil nu prezintă o predispoziție sau alta.

4.3.2. „Via�a nejustificată”
În unele jurisdicții, instanțele de judecată au admis chiar cererile de
despăgubire pentru „viață nejustificată”29. Astfel de reclamații sunt
aduse în numele copiilor cu handicap, al căror handicap nu a fost descoperit de un medic ca urmare a neglijenței. Deși în astfel de cazuri,
neglijența medicului nu a cauzat afecțiunea copilului (mai degrabă a
împiedicat părinții să decidă a ucide copilul), el este totuși considerat
responsabil pentru starea copilului, ipoteza fiind că copilul, dacă ar
fi fost solicitat, ar fi preferat să fie avortat, mai degrabă decât să fie
născut cu un handicap.

4.3.3. Selec�ia sexului și genicidul
O utilizare mai îngrozitoare a diagnosticului prenatal este „sexualizarea socială”, respectiv continuarea sarcinii este supusă
condiției ca acel copil să aibă sexul dorit. Practica pare să fie destul
de răspândită în Asia, unde a condus la dezechilibre uriașe de gen, cu
un deficit raportat de 30 de milioane de fete în China și încă 20 de
milioane în India.
După cum se pare, avortul, care este adesea numit un „drept al femeilor”, este deosebit de dăunător pentru copiii de sex feminin. În cele
din urmă, însă, practica de selecție a sexului este și în detrimentul
băieților, având în vedere că, la vârsta adultă, acestora le va fi dificil să
își găsească o soție. Experții în științe politice se tem că numărul mare
de „tineri furioși”, care nu au nicio speranță de a întemeia o familie,
ar putea deveni o amenințare serioasă pentru pacea mondială. Însă
29 Prima decizie de acest fel în Europa a fost ce în cauza „Perruche” în care Curtea de casație franceză a acordat compensații pentru „viață nejustifictă” unui reclamant care, din cauza
faptului că mama sa fusese grav bolnavă și nediagnosticată în timpul sarcinii, se născuse cu
un handicap grav.
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chiar și în UE, „sexualizarea socială” pare a fi o practică, chiar dacă,
datorită dorinței multor cupluri de a avea un echilibru între fii și fiice,
dezechilibrele de gen pe care le generează sunt mai puțin extreme.

4.3.4. Situa�ia juridică actuală
Până în prezent, diagnosticul prenatal nu a făcut obiectul niciunei
reglementări la nivel internațional. La nivel național, furnizarea unor
astfel de servicii este, de obicei, supusă prevederilor legislative generale care reglementează exercitarea profesiei medicale. Nu cunoaștem nicio țară care să fi restricționat accesul la diagnostic prenatal,
chiar dacă practica a ajuns, în ultimul timp, să fie criticată.

4.3.5. Abordări legislative posibile
Având în vedere considerațiile precedente, devine clar că diagnosticele prenatale nu sunt aproape niciodată utilizate într-un mod benefic
pentru copilul care este supus acestora. Practica este, în majoritatea
cazurilor, un atac direct, atât asupra demnității, cât și asupra vieții
copilului.
Prin urmare, este o necesitate impusă de justiție aceea de a restricționa în mod eficient practica diagnosticului prenatal la cazurile în care aceasta contribuie în mod demonstrabil la sănătatea și bunăstarea copilului nenăscut.
Având în vedere că diagnosticul prenatal este adesea folosit pentru a
pregăti un avort, o interdicție generală a avortului, dacă este aplicată
în mod corespunzător, va fi, probabil, cel mai bun mod de eradicare a practicii lamentabile a selecției prenatale. În plus, diagnosticul
prenatal ar trebui interzis în mod explicit, cu excepția cazului în care
servește, demonstrabil, scopului de identificare a unor probleme de
sănătate pentru care sunt disponibile tratamente curative înainte sau
imediat după naștere.
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În domeniul dreptului contractual, pare necesar să se clarifice faptul că acele contracte care au ca scop uciderea unei terțe persoane
(de exemplu, contractele care stabilesc un angajament de a efectua
un avort) sau pregătirea uciderii unei terțe persoane (de exemplu,
un contract de diagnostic prenatal) trebuie să fie considerate nule pe
motive de imoralitate (ob turpem vel iniustam causam) și, prin urmare,
neaplicabile.

4.4. Reproducerea asistată medical
Reproducerea asistată medical nu se referă la tratamentele medicale împotriva infertilității (de exemplu, tratamentele care redau
funcția de reproducere unei persoane care, din motive medicale, și-a
pierdut-o), ci procedurile care au ca scop „crearea unui copil”
pentru persoanele care, din diferite motive, cer acest lucru. Un
alt termen utilizat frecvent (și aproape sinonim) în acest context este
„fertilizarea in vitro” (FIV), întrucât aceste proceduri de obicei presupun fertilizarea ovulului unei femei în afara corpului uman, într-o
eprubetă (in vitro).
Chiar și în vremurile noastre, este ușor să ne dăm seama că uciderea
unei ființe umane nevinovate este greșită. Ce putem spune, însă, despre acele acțiuni care au scopul de a crea o nouă ființă umană, care
altfel nu ar fi existat niciodată? Dacă viața omenească este cea mai
înaltă dintre valori, nu este o cauză nobilă să creăm o nouă viață omenească și să îi ajutăm pe aceia care își doresc cu disperare să devină
părinți? Nu ar trebui ca toți cei care vor să apere valorile familiei să
îmbrățișeze cu bucurie reproducerea asistată, ca pe o modalitate de a
face posibilă viața familiei?
Sunt cel puțin trei puncte care ar putea fi aduse în discuție în acest
sens:
• Faptul că viața umană este una dintre valorile de cel mai
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înalt rang nu înseamnă că absolut orice acțiune care ar putea aduce la existență o nouă ființă umană este, în sine și
prin sine, acceptabilă din punct de vedere moral. De exemplu, este inacceptabil din punct de vedere moral a viola o femeie
(chiar dacă acest lucru nu poate fi văzut ca o justificare pentru
uciderea unui copil conceput ca rezultat al unui viol).
• Este naiv și neconform cu realitatea faptică să se pretindă că
procedurile legate de reproducerea asistată medical duc numai
la crearea unei noi vieți. De fapt, acestea implică, de obicei, crearea unui număr mai mare de embrioni decât este nevoie. Unul
dintre aceștia poate fi dus la termen, dar ceilalți sunt congelați
și, după un anumit timp, distruși. Reproducerea asistată medical ucide mult mai multe ființe umane decât cele pe care le
ajută să se nască.
• Dacă reproducerea este disociată de actul sexual, atunci
crearea unui om devine un act de inginerie biotehnologică.
Copilul nu mai este un dar al părinților, care trebuie să îl
accepte așa cum este, ci se transformă într-un produs care
trebuie să fie conform așteptărilor celor care l-au comandat.
Dacă aceste așteptări nu sunt atinse, produsul poate fi respins și
comandat un altul. Reproducerea asistată subminează, deci,
demnitatea egală a tuturor ființelor umane, implicând că
unele ființe umane au dreptul de a „crea” altele, în conformitate
cu gusturile și preferințele lor.

4.4.1 Este reproducerea asistată o formă de terapie?
În multe țări, reproducerea asistată este (cel puțin parțial) finanțată
prin asigurările publice de sănătate. Fără această finanțare, ea ar fi
folosită mult mai puțin frecvent.
Utilizarea fondurilor de asigurare de sănătate pentru finanțarea procedurilor de reproducere asistată este o absurditate, din cel puțin
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următoarele motive:
• În timp ce infertilitatea poate fi văzută ca o boală, faptul de
a nu avea copii nu poate fi considerat astfel. Ar putea fi, așadar,
potrivit ca asigurările publice de sănătate să finanțeze tratamente împotriva infertilității. Reproducerea asistată nu este, însă,
un tratament împotriva infertilității.
• Având în vedere rezervele morale larg răspândite împotriva
reproducerii asistate, finanțarea acestora prin asigurările publice
de sănătate forțează conștiința persoanelor care, prin contribuțiile lor la schema de asigurări, sunt obligate să susțină financiar
activități pe care le consideră inacceptabile din punct de vedere
moral.
Acolo unde schema asigurărilor publice de sănătate finanțează procedurile de reproducere asistată, respectiva finanțare ar trebui oprită.

4.4.2. Reproducerea asistată omologă
Facem diferența între reproducerea asistată „omologă” și cea „heterologă”. „Omologă” înseamnă că bărbatul și femeia ai căror gameți
(spermatozoid și ovul) sunt folosiți pentru a „crea” copilul, vor fi părinții sociali ai copilului. În contrast, „heterologă” înseamnă că sunt
implicați gameții unei terțe sau chiar cvarte persoane (numite „donatori”).
Reproducerea asistată omologă este procedura care pare a se apropia
cel mai mult de procesul natural de reproducere, cu excepția faptului
că procesul are loc in vitro, și nu în uterul mamei. Obiecțiile morale
suplimentare care se pot aduce reproducerii asistate heterologe nu se
aplică procedurii de tip omolog, care rămâne totuși inacceptabilă din
următoarele motive:
• disocierea între actul conjugal și scopul procreativ al acestuia;
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• crearea unor „embrioni supranumerari”, care sunt congelați
și, într-o etapă ulterioară, distruși;
• utilizarea practicilor eugenice (anume, selecția „celui mai
bun” dintr-un număr de embrioni creați artificial, în timp ce ceilalți sunt eliminați în funcție de criterii cum ar fi sexul sau anumite calități genetice).
Având în vedere ultimele două puncte, reproducerea asistată omologă este asemănătoare avortului (în sensul în care implică distrugerea
unei ființe umane nevinovate).
Totuși, chiar și acolo unde nu sunt creați și distruși „embrioni
supranumerari”, rămâne faptul că procedurile de reproducere
asistată medical transformă copilul într-un obiect care este „fabricat” și trebuie să corespundă criteriilor de calitate stabilite de
cei care îl „fabrică”, cu toate implicațiile morale și juridice pe care
aceste proceduri le implică (cum sunt „clauzele de garanție” împotriva medicului care efectuează procedura…).
Rezultă de aici că fertilizarea în vitro și practicile similare sunt
de o imoralitate gravă, indiferent de circumstanțe, și ar trebui
interzise prin lege.

4.4.3. Reproducerea asistată heterologă
Dacă reproducerea asistată medical este inacceptabilă din punct de
vedere moral în orice circumstanțe, verdictul moral este exacerbat în
cazul în care este implicată și o terță persoană.
Această implicare poate consta în utilizarea ovulelor donate sau a
spermatozoizilor donați, sau a ambelor celule donate. Copilul creat
în acest mod nu este, deci, copilul celor care au comandat crearea lui.
Este ca și când o soție i-ar cere soțului să întrețină relații sexuale cu
altă femeie, sau un soț i ar cere femeii lui să aibă relații sexuale cu un
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alt bărbat, sau cupluri străine unele de altele ar întreține relații toți
la un loc, numai pentru a avea un copil: pare același lucru. Nu este
departe de ideea de a merge la magazin și a cumpăra un copil așa cum
ai cumpăra un porcușor de Guineea.
Și bineînțeles, fiecare dorește să aibă un copil cu cel mai „bun” material genetic, de aceea se va asigura că obține ovulul/spermatozoizii
unor donatori „buni” (cu un aspect fizic plăcut, erudiți, sănătoși, fără
cazier etc.).
Ar trebui să fie evident că aceste practici subminează foarte mult
demnitatea umană:
• Privează copilul de propria identitate și de drepturile sale de
a-și cunoaște, de a fi crescut și educat de părinții săi adevărați (a
se citi, biologici).
• Acești părinți sunt privați, la rândul lor, de rolul lor de părinți.
• În schimb „donatorii” sunt reduși la rolul de „tauri comunali”,
lucru care este, în sine, o încălcare a demnității umane.
• Trebuie de asemenea suspectat că, în ciuda afirmațiilor contrare, aceste donații de ovule și spermatozoizi nu se fac, de
obicei, cu titlu gratuit, ceea ce reprezintă un schimb comercial de
gameți umani. Acest lucru subminează demnitatea donatorilor,
dar și rasa umană în general: gameții devin o marfă. Acest lucru
s-ar putea descrie ca o formă modernă de comerț cu sclavi.

4.4.4. Maternitatea surogat
Pe lângă utilizarea gameților unor terți donatori, se poate folosi și
serviciul unei mame surogat, dacă femeia nu își dorește sau nu poate
să rămână însărcinată. S-ar putea imagina o situație în care A merge
la o clinică de reproducere unde cumpără un copil care este creat din
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gameții de la B și C, iar apoi născut de D.
Dacă mama surogat primește o plată, se vorbește despre
„surogație comercială”, altfel este numită „surogație altruistă”.
Este evident că, indiferent cum s-ar numi compensația plătită mamei
surogat, maternitatea surogat este un mod de comercializare a
corpului feminin. Este o modalitate de exploatare a persoanelor vulnerabile, similară cu comerțul cu sclavi sau cu prostituția.

4.4.5. Practicile eugenice
4.4.5.1. Diagnosticele preimplantatorii
Reproducerea asistată medical include, în mod tipic, tehnici care încearcă să asigure „calitatea” sau chiar să predetermine identitatea
genetică a copilului ce va fi creat. Aceste tehnici includ în general
„diagnosticul genetic preimplantatoriu”: mai mulți embrioni sunt
creați și supuși unor proceduri de screening genetic, procedură care
permite alegerea celui mai „bun” dintre ei. Criteriile de selecție pot
cuprinde sexul copilului sau anumite caracteristici genetice, cum ar
fi absența anumitor gene care indică o predispoziție pentru anumite
boli sau prezența unor gene care ar face din copil un potențial donator de țesut („copilul salvator”) pentru un frate bolnav. „Embrionii
supranumerari” sunt eliminați: aceștia fie sunt congelați pentru a fi
utilizați în viitoare sarcini, fie sunt „donați” pentru cercetări sau, pur
și simplu, sunt distruși.

4.4.5.2. Clonarea
O altă practică eugenică este „clonarea”: nucleul unei celule
somatice a unui adult existent este transferat într-un ovul (căruia i-a
fost scos nucleul), după care se induce dezvoltarea într-un embrion
identic din punct de vedere genetic cu adultul „donator” al celulei
somatice. Aceasta este o tehnologie care ar avea potențialul de a fi
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utilizată pentru a produce cópii identice din punct de vedere genetic
ale unei persoane umane.
Au existat îngrijorări considerabile legate de clonare cu câțiva ani
în urmă, când exista teama că, în curând, ar putea deveni o practică obișnuită. Clonarea este una dintre foarte puținele tehnologii de
reproducere care este explicit interzisă în multe jurisdicții, în mod
notabil la nivel european, în virtutea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Cu toate acestea, sfera acestei interdicții este
foarte limitată, întrucât se face o distincție artificială între clonarea
„reproductivă” și cea „terapeutică”.30
„Clonarea reproductivă” are scopul de a crea un embrion identic din
punct de vedere genetic cu persoana în cauză, care este implantat în
uterul unei femei și dus la termen de către aceasta. Ideea creării unor
cópii identice din punct de vedere genetic ale unor persoane existente
a fost considerată atât de îngrozitoare, încât a fost posibil ca, la nivel
european, să se cadă de acord asupra interzicerii procedurii.
În schimb, „clonarea terapeutică” este o procedură în care embrionul, în loc de a fi implantat în uterul unei femei, este ținut
în viață doar câteva zile, până când pot fi recoltate din acesta
celule stem. Se credea că aceste celule stem pot fi utilizate pentru o
varietate de scopuri terapeutice, care ar ajuta „donatorul” (identic din
punct de vedere genetic) al celulei care a fost clonată. Având în vedere
prognozele conform cărora „clonarea terapeutică” urma să dea naștere unor noi utilizări terapeutice, gravele îngrijorări etice împotriva
procedurii au fost ignorate, iar „clonarea terapeutică” nu a fost explicit interzisă în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
În afară de această Cartă, nu există alt document internațional al
drepturilor omului care să trateze în mod explicit subiectul clonării.
30 Art.3 (2) al Cartei statuează: „În domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în
special:… interzicerea clonării ființelor umane în scopul reproducerii.”
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Cine va analiza cu atenție la substanța problemei, va găsi artificială și
imprecisă distincția între clonarea „reproductivă” și cea „terapeutică”:
• Clonarea este întotdeauna „reproductivă”, deoarece este creată o nouă ființă umană.
• Clonarea „terapeutică” nu este un tratament, întrucât embrionul creat este de fapt omorât atunci când sunt recoltate celulele
sale stem.
• Având în vedere că procedura clonării rămâne aceeași, indiferent dacă este folosită în scop „reproductiv” sau „terapeutic”,
în toate cazurile afectează demnitatea umană în același fel: o
ființă umană devine obiectul unei manipulări care îi determină
identitatea genetică. Așadar ambele tipuri de clonare, atât cea
reproductivă, cât și cea terapeutică, sunt inacceptabile din punct
de vedere moral.
• Dacă trebuie făcută o distincție, atunci clonarea „terapeutică”
este chiar mai puțin acceptabilă decât clonarea „reproductivă”,
având în vedere faptul că, în afara manipulării genetice inacceptabile moral, aceasta implică și distrugerea embrionului clonat,
care este o ființă umană nevinovată. Pare, deci, de o ipocrizie
absurdă să se interzică doar clonarea „reproductivă”, dar nu și
cea „terapeutică”.

4.4.5.3. Practicile eugenice sunt o formă de sclavie
Având în vedere că acesta este un domeniu relativ nou al tehnologiei, medicina reproductivă, incluzând diagnosticele preimplantatorii,
este departe de a face obiectul vreunei legislații la nivel național sau
internațional. Acest lucru creează un anumit vid juridic, în care practicienii fără scrupule pot opera cu ușurință.
Totuși, se poate demonstra că principiile morale și juridice
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existente, dacă sunt aplicate corect, ar fi suficiente pentru a pune capăt acestei practici abominabile. De fapt, toate diferitele tehnologii
reproductive descrise în acest capitol, și în special cele care implică
testarea genetică și selecția genetică, sunt o formă modernă de sclavie.
Într-adevăr, sunt mai rele decât formele anterioare ale comerțului cu
sclavi. În timp ce unui sclav i se ordonă ce trebuie să facă, ființei umane care face obiectul FIV și al manipulării genetice i se spune cine trebuie să fie. În plus, în timp ce un sclav ar putea cel puțin să încerce să
fugă sau să se lupte pentru libertatea sa, sclavia copilului creat artificial este un lucru de care nu va putea niciodată scăpa, ci va fi transmis
tuturor generațiilor viitoare.
Toate formele de reproducere care deviază de la actul sexual normal
subminează egalitatea tuturor ființelor umane, având în vedere că le
supun pe unele dintre acestea (cele create artificial) altora (creatorii lor). Această tehnologie va fi întotdeauna controlată de un număr
restrâns de specialiști, în timp ce restul omenirii va fi pur și simplu
supus ei.
Așadar, ar fi posibil și potrivit ca, odată ce adevăratul caracter al acestei tehnologii este mai larg înțeles, să se folosească interdicțiile existente împotriva sclaviei pentru a o interzice.

4.4.6. Reproducerea asistată medical în dreptul interna�ional
Dreptul internațional rămâne, în mare parte, fără un cuvânt de spus
cu privire la tehnicile de reproducere asistată medical, lăsând legislativelor naționale o mare marjă de apreciere. Totuși, chiar și la nivel de
legislație națională, problema este foarte puțin reglementată.
Singura țară cunoscută în lume ca interzicând reproducerea asistată
medical prin Constituție este Costa Rica, datorită unei hotărâri date
de Curtea Constituțională, în care s-a argumentat că, având în vedere
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faptul că (1) reproducerea asistată medical implică, de obicei, crearea
și distrugerea unor „embrioni supranumerari” și că (2) Constituția țării apără dreptul la viață din momentul concepției, asemenea proceduri sunt neconstituționale.31
Unele țări reglementează anumite proceduri de reproducere asistată
și le interzic pe altele, în timp ce multe alte țări (în special cele în
curs de dezvoltare și cele mai puțin dezvoltate) lasă problema nereglementată în totalitate.
Acest lucru deschide o imensă „zonă gri” pe plan juridic, în care furnizorii inteligenți și fără scrupule ai acestor proceduri pot opera fără niciun risc real de a fi deranjați. Dacă devine necesar, ei pot întotdeauna
recurge la căutarea jurisdicției celei mai favorabile, adică mutarea în
țări unde standardele juridice sunt convenabil de reduse.
Singurul tratat internațional care abordează chestiunile legate de
medicina reproductivă este Convenția de la Oviedo a Consiliului Europei (1977), care a fost însă ratificată doar de 29 de țări – România fiind una dintre ele. Țări importante ale Europei, cum ar fi Marea
Britanie, Germania sau Rusia nici măcar nu au semnat până în prezent Convenția, iar țări precum Olanda, Italia și Suedia încă nu au
ratificat-o. Convenția nu oferă protecție completă și cu drepturi depline împotriva practicilor eugenice, dar interzice:
• discriminarea împotriva unei persoane pe criteriul moștenirii
sale genetice,
• utilizarea corpului omenesc ca sursă de câștig financiar și
• producerea de embrioni umani numai în scopul cercetării.

31 Această interdicție a fost, însă, răsturnată printr-o decizie extrem de prost argumentată
a Curții Interamericane a Drepturilor Omului din 2012 (cauza Gretel Artavia Murillo și alții (Fecundacion In Vitro) c. Costa Rica).
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Dincolo de aceste trei prohibiții, Convenția are o ambiție limitată. În
loc să interzică practici îndoielnice din punct de vedere etic, le plasează sub restricții vagi, cum ar fi aprobarea „comisiilor de etică” pentru proiecte de cercetare sau „consimțământul” persoanei care reprezintă obiectul cercetării biomedicale sau ale cărei țesuturi sau organe
sunt înlăturate.
Unele din prevederile Convenției referitoare la „consimțământ” sunt
extrem de contestabile, dacă nu chiar inacceptabile. De exemplu, articolul 20 permite eliminarea unui organ sau țesut de la minori cu condiția ca: (a) să fie obținut consimțământul părinților și (b) organele
sau țesuturile scoase să fie folosite pentru a salva viața unuia din frați.
Acesta este cazul „copilului salvator” discutat mai devreme.
Există un Protocol suplimentar al Convenției, care interzice explicit
clonarea ființelor umane și care până în prezent a fost ratificat în 21
de țări. Spre deosebire de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene, acest Protocol nu face diferența între clonarea „reproductivă” și cea „terapeutică”.
În absența unor reguli mai specifice, se poate cu siguranță demonstra că regulile generale, cum ar fi dreptul la viață sau interzicerea sclaviei, ar putea fi aplicate tehnicilor de reproducere asistată medical. Acest lucru, însă, a fost prea puțin încercat
în literatura academică, și se pare că nu există nicio jurisprudență a
organismelor internaționale responsabile cu aplicarea drepturilor
omului. Trebuie să concluzionăm că dreptul internațional oferă foarte puțină protecție în situația actuală.
În schimb invers, referitor la întrebarea dacă dreptul internațional
obligă statele să legalizeze oricare dintre practicile de reproducere
asistată medical discutate mai sus, se poate spune același lucru. Pare
să nu fie cazul și, prin urmare, nimic nu poate împiedica un stat
să interzică în totalitate aceste practici. Tentativa de stabilire a
unui „drept la reproducere asistată” pe baza argumentului „egalității”
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(adică, dacă un stat a legalizat unele metode de medicină reproductivă, înseamnă că trebuie să le legalizeze pe toate celelalte, astfel încât
toate persoanele să își poată împlini dorința de a avea un copil) a
rămas, în cele din urmă, fără succes în Europa, atunci când Marea Cameră a CEDO, în cauza S.H. și alții c. Austriei, a inversat un verdict
anterior al Camerei, în care un asemenea drept fusese „găsit”.

4.5. Utilizarea celulelor stem embrionare
Discuția curentă cu privire la utilizarea celulelor stem embrionare
umane (CSEU) nu poate fi înțeleasă dacă nu este plasată în contextul
chestiunilor avortului și FIV. Atât avortul, cât și FIV, au în comun faptul că fac disponibilă o cantitate considerabilă de țesut fetal (fetușii
avortați) sau chiar embrioni umani compleți („embrionii supranumerari” creați în contextul unei proceduri FIV, dar netransferați în uterul
unei femei). Acești fetuși și embrioni sunt o materie primă la mare
căutare pentru cercetarea biomedicală.
Într-un anumit sens, aspirațiile și ambițiile cercetătorilor biomedicali
(și ale industriei care îi finanțează) și promisiunile pe care aceștia le
fac cu privire la rezultatul potențial al activităților lor de cercetare
sunt, astăzi, una dintre principalele forțe motrice ale mișcării proavort și pro-FIV: industria farmaceutică dorește să fie disponibile
țesut fetal și CSEU și, prin urmare, nu dorește să se discute și să se
înțeleagă de către publicul larg faptul că acestea sunt, de fapt, cadavre umane. De aceea, această industrie oferă un sprijin puternic,
financiar și de altă natură, mișcării pro-avort. Fără fetușii avortați și „embrionii supranumerari”, această ramură a cercetării
științifice pur și simplu nu ar putea exista. Iar dacă s-ar dezvolta
vreodată o aplicație terapeutică pe baza acestei cercetări, terapiile respective ar necesita, inevitabil, să se utilizeze astfel de țesut fetal sau
CSEU obținute de la un embrion care este distrus în acest proces.
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4.5.1. Starea de fapt actuală și evolu�ia prognozată
Așteptările create cu privire la potențialele utilizări terapeutice ale
CSEU sunt, într-adevăr, foarte mari. CSEU sunt celule ce pot fi obținute de la embrionii umani în cele mai timpurii stadii ale dezvoltării
acestora, care au potențialul de a se transforma în orice tip de celule
ale organismului. Se speră că acestea ar putea fi utilizate pentru a înlocui orice celule dintr-un corp uman care trebuie să fie înlocuite din
orice rațiuni terapeutice. Astfel, cercetătorii speră să dezvolte terapii
în care CSEU ar putea fi folosite pentru a regenera, sau chiar a înlocui
complet, organe umane afectate de o boală, sau pentru a vindeca boli
degenerative precum Alzheimer, Parkinson etc.
O problemă aici (ca și în medicina transplanturilor) este, însă, aceea
că sistemul imunitar uman respinge celulele și țesuturile transferate
de la alt organism uman. De aceea, cercetătorii au considerat „clonarea terapeutică” drept o posibilă soluție, aceasta permițând transferarea de celule stem de la un embrion identic din punct de vedere
genetic cu beneficiarul. Astfel, s-ar putea crea clone pentru fiecare
persoană adultă, pentru a le utiliza drept surse de „piese de schimb”.
Deși controversa etică privind cercetarea pe celule stem și clonarea nu
a împiedicat cercetarea pe CSEU (adeseori cu sprijin politic și finanțare din partea guvernelor sau a UE), se pare, acum, că euforia a fost
prematură: rezultatele obținute nu s-au apropiat nici pe departe
de cele prognozate. Se pare că, atunci când sunt transferate în alt
organism uman, CSEU nu pot fi controlate cu ușurință și au tendința
de a se comporta la fel ca celulele canceroase. Aproape toate animalele supuse testelor cu celule stem embrionare au dezvoltat cancere.
În aceste condiții, este foarte puțin probabil să se poată dezvolta
vreo utilizare terapeutică a CSEU pe termen apropiat sau mediu.
Mai mult, cercetarea pe CSEU este afectată de o criză serioasă de
credibilitate, în urma unor cazuri de fraudă științifică.
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4.5.2. Problema etică
Obiecția etică privind cercetarea pe CSEU și utilizarea acestora în
scop terapeutic este ușor de sintetizat: respectivele celule stem sunt
obținute prin distrugerea embrionului, care este o persoană umană.
Și chiar dacă embrionul nu ar fi distrus, ar rămâne faptul că acesta ar fi „fabricat” și „utilizat” fără consimțământul său, în niciun alt
scop decât cel de a servi drept furnizor de celule stem. O ființă umană
este transformată în materie primă, o persoană, într-un lucru: un caz
exemplar de încălcare a demnității umane.
În situația actuală, tentativa de a dezvolta astfel de utilizări „terapeutice” a înregistrat niște eșecuri severe. Dacă, totuși, ar fi să
se dezvolte astfel de „terapii” vreodată în viitor, fiecare aplicare a acestora ar presupune distrugerea unei ființe umane. Dilema etică nu este, prin urmare, aceea că numai un număr mic de
„embrioni supranumerari” trebuie sacrificați în numele științei
și progresului (ceea ce oricum ar fi inacceptabil, dat fiind că acei
embrioni sunt, de fapt, ființe umane), ci aceea că cercetăm terapii care, dacă ar fi general utilizate, ar necesita o ofertă constantă de astfel de „embrioni supranumerari”. Astfel, progresul
medical ar avea efectul de-a dreptul pervers de a separa omenirea în
două grupuri: unul care trebuie să furnizeze materialul (sau chiar să
fie materialul) necesar pentru satisfacerea nevoilor celuilalt grup. Din
nou, am vorbi de o clasă de sclavi și o clasă de stăpâni, sau chiar de
„canibalism terapeutic”.
Nu există absolut niciun scop care ar putea justifica vreodată dezvoltarea unor astfel de terapii. Problema cu utilizarea terapeutică a
CSEU nu este aceea că nu funcționează (un obstacol care, la un
anumit punct în viitor, ar putea fi depășit), ci că ea este intrinsec
și profund imorală.
Prin urmare, trebuie să fim recunoscători că insuccesul cercetării axate pe utilizările terapeutice ale CSEU ne-a scutit, cel puțin până în
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prezent, de dilema aplicării unor astfel de „terapii” în practică. Din
motive principiale însă, și nu în lumina insuccesului lor, acest gen de
activități de cercetare trebuie oprite și, dacă este posibil, interzise la
nivel internațional.

4.5.3. Alternativa: celulele stem adulte
Dacă cercetarea pe CSEU nu a generat, până acum, nicio utilizare terapeutică, cercetarea pe celule stem adulte a înregistrat un mult mai
mare succes.
Celulele stem adulte se obțin nu de la un embrion care este ucis în
cadrul acestui proces, ci de la însăși persoana adultă, mai precis din
măduva spinării acesteia. Spre deosebire de CSEU, celulele stem adulte nu sunt „totipotențiale” (adică, nu se pot dezvolta în orice tip de
celule somatice), dar sunt totuși capabile să se dezvolte într-o amplă
varietate de celule și nu comportă aceleași riscuri „cancerigene”. Ele
nu ridică probleme de natură etică și, în același timp, au fost deja utilizate într-o mare diversitate de scopuri terapeutice.

4.6. Eutanasia
4.6.1. Considera�ii generale
Dintre chestiunile asociate cu dreptul la viață, eutanasia este, posibil,
cea mai puțin frivolă. Aceasta, deoarece progresul științelor medicale
permite, în prezent, nu numai vindecarea multor boli, ci și susținerea vieții (uneori, pe perioade considerabile) a unor persoane cu boli
terminale sau intrate în comă. Cel puțin în societățile cu un standard
ridicat al asistenței sanitare, decesul, astăzi, nu mai este în mod tipic
un eveniment subit, ci un proces prelungit, care se petrece sub supravegherea și controlul medicilor și (posibil) al familiei persoanei
muribunde.
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O altă problemă este aceea că, în ciuda tuturor progreselor medicale,
există o carență tot mai mare a resurselor pentru îngrijirea persoanelor bolnave care nu se pot îngriji singure. Multe familii găsesc că
este dificil să facă față responsabilității de a îngriji un părinte bătrân
sau un bunic bolnav, care trebuie spălat, îmbrăcat, hrănit și condus la
toaletă. În societățile în curs de îmbătrânire, numărul celor care
au nevoie de îngrijire crește, în timp ce numărul potențialilor
îngrijitori se diminuează. Conform unor statistici, ultimul an de
viață al unei persoane este, de regulă, cel mai costisitor pe planul necesităților de asistență sanitară, adeseori însumând peste
50% din cheltuielile de asistență sanitară suportate pe parcursul
întregii vieți.
Totodată, există, în multe părți ale societății, o mentalitate care nu
acceptă durerea și suferința, până într-acolo încât mulți consideră ca
fiind legitimă, ba chiar caritabilă, eliminarea suferinței cu costul eliminării persoanei care suferă. În unele cazuri, astfel de considerente
par a fi inspirate de un sentiment autentic (deși prost direcționat) de
compasiune pentru bolnav, pe când în alte cazuri, această compasiune poate, de fapt, să mascheze egoismul sau interesul personal al
celor care se simt copleșiți de responsabilitatea de a oferi îngrijire și
consideră că nu pot continua să își sacrifice timpul și resursele financiare în serviciul unui membru al familiei care este bolnav și cu care,
poate, nici nu mai comunică.
Toate acestea confruntă generația prezentului cu o dilemă morală
enormă, pentru care nu există niciun precedent real în istorie. Totuși,
este clar că dilema nu poate fi rezolvată pur și simplu prin omorârea bolnavilor, a celor neproductivi și a celor care nu mai au
bani pentru a-și plăti asistența sanitară.
De fapt, imperativul moral de a nu ucide exclude chiar și posibilitatea
omorârii acelora care declară că vor să fie uciși. Căci cine poate fi sigur
că o astfel de afirmație exprimă o dorință sinceră, și nu un strigăt de
ajutor, la care ar fi mai bine să răspundem cu mai multă dragoste și o

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

134

mai bună îngrijire? Este adevărat că mulți oameni din zilele noastre
afirmă că ar prefera să moară rapid și fără dureri, decât să parcurgă
un proces prelungit al decesului: dar înseamnă acest lucru efectiv că,
atunci când le vine timpul, ar vrea să fie omorâți? Conferă o astfel de
afirmație, făcută, poate, cu ani în urmă sau într-un moment de deprimare, legitimitate unui asemenea act, când persoana în cauză și-a
pierdut cunoștința și nu mai poate fi întrebată? Nu reflectă astfel de
afirmații, atunci când sunt făcute de oameni care depind de îngrijirea
oferită de alții, mai degrabă dorința de a nu fi o povară pentru respectivii, decât o dorință de a muri? Nu există, oare, riscul ca oamenii să se
simtă presați, sau chiar să fie presați să facă astfel de afirmații?

4.6.2. Unele principii directoare
Lista dilemelor este lungă, și nu este posibil să le discutăm aici pe
fiecare. Considerăm că cel mai bine este să tratăm această chestiune
printr-un set de principii clare:
• Este întotdeauna greșit să se omoare o ființă umană, chiar
dacă aceasta este probabil să moară în curând.
• Acest principiu se aplică și situațiilor în care o persoană solicită
să fie ucisă. Pe de o parte, va rămâne întotdeauna incertitudinea dacă această cerere exprimă o dorință sinceră sau dacă se
datorează presiunilor, unei stări depresive de moment sau unei
temeri iraționale. Pe de altă parte, nimeni nu are dreptul de a
impune altei persoane sarcina de a ucide.
• În speță, dacă executarea acestor cereri ar reveni medicilor
sau asistentelor, deontologia profesională a acestora ar fi subminată. Sarcina medicilor și a asistentelor este de a vindeca, nu de
a ucide.
• Există o diferență între (1) a ucide o persoană și (2) a se abține
de la acțiuni care, deși nu pot vindeca pacientul, este posibil să îi
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prelungească viața. Este legitim ca o persoană cu boală terminală să nu dorească astfel de tratamente pentru prelungirea vieții.
Dacă aceasta exprimă o astfel de dorință, aceasta trebuie respectată. Chiar și în cazurile în care pacientul nu își mai poate exprima o dorință, medicii trebuie să aibă grijă să evite prelungirea
inutilă a suferinței.
• Este legitim să se ofere unui pacient cu boală terminală tratamente paliative, chiar dacă acestea pot avea drept efect colateral
scurtarea vieții pacientului. „Colateral” înseamnă, aici, că acesta
nu trebuie să fie scopul măsurii, ci un efect secundar care, deși
nedorit, este acceptat în schimbul efectului de ameliorare a durerii. Aceasta nu legitimează, prin urmare, uciderea directă a
unei persoane.
• În orice caz, nu este legitim să se refuze îngrijirea obișnuită (cum
este hrănirea pacientului sau furnizarea de oxigen) în scopul accelerării decesului.

4.6.3. Legisla�ia cu privire la eutanasie în diverse �ări
Deși există discuții cu privire la posibila legalizare a eutanasiei în
aproape toate țările occidentale, foarte puține au legalizat efectiv
această practică. Prima țară care a făcut cest lucru a fost Olanda, urmată de Belgia și Luxemburg. În SUA, statele Oregon și Washington
au legi care permit eutanasia. Aceste legi îi scutesc de la urmărirea
penală pe medicii care își ucid pacienții la cererea acestora sau care
își ajută pacienții să se sinucidă.
Cei care au propus și au decretat aceste legi au argumentat întotdeauna că scopul este de a scoate o practică frecventă, dar absconsă, din
zona incertitudinii juridice și de a oferi certitudine juridică tuturor
celor implicați. Aceștia au argumentat, de asemenea, că eutanasia va
rămâne o soluție de ultimă instanță și că va fi supusă unor reguli restrictive și celor mai stricte controale. Cei care au avertizat împotriva
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acestor legi au argumentat, dimpotrivă, că adoptarea lor va însemna
intrarea pe o pantă alunecoasă și că, în curând, acoperirea eutanasiei
va fi extinsă treptat, ajungându-se în final la o situație complet scăpată de sub control.
Deși statisticile pot fi discutabile, nu poate exista niciun dubiu cu privire la o tendință, în țările în care eutanasia a fost introdusă, de lărgire treptată a acoperirii acesteia. În Olanda, de exemplu, eutanasia
copiilor cu vârsta sub 12 ani este în principiu interzisă, dar medicii
totuși o prestează. Legea belgiană merge atât de departe încât legalizează eutanasia pentru persoanele handicapate, precum și pentru
nou-născuți. Conform rapoartelor, o proporție mare a cazurilor de eutanasie au fost, de fapt, „în absența cererii sau a consimțământului”.
Pare să existe o rată considerabilă a subraportărilor.

4.6.4. Dreptul interna�ional
Susținătorii eutanasiei argumentează că demnitatea umană include
dreptul la controlarea propriei morți și că, prin urmare, eutanasia ar
trebui să fie considerată un drept al omului. Nu există, însă, nicio convenție internațională a drepturilor omului în care să fie recunoscut
explicit un „drept la eutanasie”. Încercările de a obține, prin litigii
strategice, o declarație din partea Curții Europene a Drepturilor Omului, conform căreia „dreptul la eutanasie” este implicit în articolul 8 al
Convenției Europene a Drepturilor Omului (privind respectarea vieții
private), au fost, până în prezent, nereușite (cauza Haas c. Elveției).
Nu s-a făcut, până acum, nicio încercare de a stabili dacă obligația
statelor de a proteja dreptul la viață include obligația interzicerii eutanasiei.

4.6.5. Directive în avans privind asisten�a sanitară
Unele persoane consideră că utilizarea „directivelor în avans
privind asistența sanitară”, și adoptarea de legi care să prevadă
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caracterul lor de obligativitate, ar putea constitui o soluție la problemă. Ideea este de a stabili dorința pacientului drept criteriul suprem
pentru ceea ce se va întâmpla cu acesta.
O directivă în avans privind asistența sanitară, numită și „testament
eutanasic”, „testament biologic” sau „testament din timpul vieții”
(„living will”), este un set de instrucțiuni scrise ale unei persoane, care
specifică ce acțiuni trebuie întreprinse pentru sănătatea acesteia dacă
aceasta nu mai este aptă să ia decizii pe fond de boală sau de incapacitate. Instrucțiunile pot, de asemenea, să desemneze o persoană,
numită de obicei agent, să ia decizii în numele persoanei respective.
Astfel, testamentul (sau presupusul testament) al pacientului conferă legitimitate deciziei unui medic de a continua sau de a întrerupe
tratamentul. Medicul poate, în consecință, să nu se simtă presat să
mențină toate măsurile pentru prelungirea vieții până la sfârșit.
Deși intenția pare de înțeles, ideea reglementării juridice a unor astfel
de directive în avans privind asistența sanitară și a stabilirii caracterului lor de obligativitate merită să fie privită cu cel mai mare scepticism. Directivele în avans nu sunt, evident, necesare pentru situațiile
în care pacientul poate încă să decidă pentru sine, dar rămâne discutabil dacă, la momentul emiterii unei astfel de directive, acesta putea
efectiv să știe ce ar dori într-o situație pe care nu o putea prevedea sau
imagina. În fapt, problema este aceea că persoanele obișnuite, care
nu sunt experți medicali, nu vor putea să prevadă toate situațiile posibile și nici să evalueze utilitatea sau inutilitatea oricărui tratament
medical dat, într-o astfel de situație. Prin urmare, există motive întemeiate pentru a crede că invitația de a redacta o directivă în avans
privind asistența sanitară înseamnă, în majoritatea cazurilor, a cere
prea mult de la pacient, și există un risc evident ca acesta să facă alegeri care, pe baza unei judecăți eronate, l-ar putea costa viața.
Există, în plus, riscul ca asemenea directive în avans privind
asistența sanitară să creeze unele riscuri perverse privind răspunderea medicilor care salvează viețile unor persoane, ce declară ulterior
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că ar fi preferat să moară. Să luăm în considerare, de exemplu, cazul
unui tânăr care, după ce a stipulat în avans că, în caz de boală sau
accident, preferă să moară rapid în loc de a fi dependent de îngrijire
pentru tot restul vieții, are un accident de motocicletă. Grație intervenției prompte a unui medic de la secția de urgență, viața îi este salvată, dar din păcate, măduva spinării îi este vătămată, rezultatul fiind
că rămâne paraplegic și nevoit să își petreacă tot restul vieții într-un
scaun cu rotile. Poate el să îl dea în judecată pe medicul de la secția
de urgență pentru „viață nejustificată”, declarând că ar fi preferat să
moară? Va trebui medicul să suporte toate cheltuielile ocazionate de
continuarea existenței paraplegicului?

4.7. Transplantul de organe
Transplantul de organe reprezintă transferul unui organ dintr-un
corp în altul, în scopul înlocuirii organului afectat sau absent al beneficiarului. Organele care pot fi transplantate sunt inima, rinichii,
ficatul, plămânii, pancreasul, intestinul și timusul. La nivel mondial, rinichii sunt organele cel mai frecvent transplantate, urmate
îndeaproape de ficat și apoi de inimă. Corneea și grefele musculoscheletice sunt țesuturile cel mai frecvent transplantate; acestea depășesc numeric de peste zece ori transplanturile de organe.
Deși procedura poate fi benefică, și adeseori salvatoare de viață, pentru beneficiar, aceasta ridică, totuși, o serie de îngrijorări serioase:
• îngrijorarea că organele transplantate ar putea fi obținute de
la unii oameni fără consimțământul acestora. De exemplu, în China, majoritatea organelor folosite pentru transplant provin de
la prizonieri condamnați la moarte. Se susține că se întâmplă
chiar efectuarea de execuții și emiterea de sentințe cu moartea
în funcție de cererea de organe transplantabile (inclusiv din afara Chinei).
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• îngrijorarea că practica transplantului de organe ar putea
genera un „turism pentru transplant” dinspre țările bogate spre
cele sărace: săracii ar putea fi presați să își vândă unul sau mai
multe organe, sau chiar organele copiilor lor, pentru a obține o
sumă de bani.
• îngrijorarea că, în cazul obținerii organului transplantat de
la un „donator” decedat (după cum este în mod necesar cazul
pentru transplantul de ficat sau de inimă), donatorul ar putea de
fapt să fie în viață la momentul prelevării organelor, prelevarea organelor devenind astfel adevărata cauză a decesului. Există dubii amplu răspândite în comunitatea științifică privind criteriul
„morții cerebrale”, criteriu care a fost dezvoltat în mod specific
cu intenția de a crește disponibilitatea organelor pentru transplant de la donatori.
• îngrijorarea cu privire la corupția prevalentă în rândul celor
care au puterea de a decide cine trebuie să se bucure de prioritate la primirea unui transplant de organe. (Dezvăluiri recente din
Germania au arătat că este o practică frecventă a medicilor care
efectuează transplanturi să accepte mită în scopul manipulării
listelor de așteptare cu posibili beneficiari ai organelor donate.
Dacă cei de pe lista de așteptare sunt considerați a avea o oarecare „îndreptățire” la un organ donat, atunci se poate argumenta
că aceste manipulări echivalează cu o crimă: organul salvator de
viață oferit unui pacient a fost refuzat altuia…).
Cu privire la primele două puncte, este de la sine înțeles că prelevarea
de organe de la persoane fără acordul acestora constituie o încălcare
extrem de gravă a demnității umane, precum și a dreptului la integritate corporală. După cum am indicat anterior, astfel de practici sunt
similare atât canibalismului, cât și comerțului cu sclavi.
Deși principiul moral pare să fie amplu recunoscut, protecția
oferită de legislația internațională pare slabă. Disponibilitatea
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chirurgiei de transplant a creat o cerere de organe donate și, pe măsură ce acest tip de chirurgie este tot mai mult percepută drept terapie
standard, cererea este probabil să crească. Deja, politicienii responsabili cu sănătatea publică deplâng „lipsa donațiilor de organe” și caută
modalități de a crește numărul acestora, inclusiv, în unele țări, prin
stabilirea unor presupuneri juridice (destul de îndoielnice) conform
cărora orice persoană care nu obiectează trebuie să fie considerată
„donator” prezumtiv. În schimb, nu pare să existe o preocupare similară pentru persoanele de la care se obțin organele „donate”.
Convenția de la Oviedo a Consiliului Europei pare a fi singurul tratat
internațional care abordează chestiunea donării de organe, dar cerințele pe care aceasta le stabilește pentru „consimțământ” par destul
de slabe (a se vedea mai sus). În plus, o serie de state membre ale
Consiliului Europei nu au semnat și nu au ratificat această Convenție.
Prevederea explicită conform căreia „corpul uman și componentele
acestuia nu vor genera, ca atare, câștig financiar” (articolul 21 al Convenției de la Oviedo) se aplică, astfel, numai într-un număr redus de
țări. Totuși, chiar și presupunând că ar exista un acord la nivel mondial cu privire la acest act normativ, s-ar menține necesitatea intensificării eforturilor globale pentru prevenirea traficului.
Cu privire la dubiile crescânde privind criteriul „morții cerebrale”,
trebuie menționat că acest criteriu trebuie să facă subiectul unei noi
dezbateri științifice. Între timp însă, principiul precauției ne impune
să considerăm că „moartea cerebrală” nu constituie un criteriu adecvat și că prelevarea de organe transplantabile de la persoanele aflate
în „moarte cerebrală” este, de fapt, o practică inacceptabilă din punct
de vedere moral.
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5. Egalitate și Antidiscriminare
Un fenomen relativ nou în cultura juridică din Occident este proliferarea unei legislații concepute pentru a „combate discriminarea” și a
„promova egalitatea”. În Statele Unite, asemenea politici au căpătat
o oarecare notorietate sub numele de „acțiune pozitivă” începând cu
anii 1960, pe când în Europa, Uniunea Europeană a adoptat o serie de
„directive antidiscriminare” și a definit „egalitatea” drept unul dintre drepturile fundamentale ale UE. Din perspectiva lucrării de față,
„egalitatea” și politicile „antidiscriminare” au o dublă natură. Pe de
o parte, acestea pot fi văzute ca simple instrumente de promovare a
unei agende sociale și politice, care poate fi – sau nu – acceptabilă.
(După cum s-a dovedit, de cele mai multe ori sunt folosite pentru a
promova agenda homosexualistă căreia noi ne opunem, dar aceasta nu înseamnă, prin sine, că aceste politici nu ar putea fi folosite și
într-un mod creativ, pentru a promova agenda noastră...) Pe de altă
parte, depășind această abordare pur instrumentală, ne putem întreba dacă „antidiscriminarea” și „egalitatea” nu sunt cumva expresia
unei noi erezii sociale, ce trebuie supusă unei critici fundamentale.
În această secțiune a lucrării, vom începe examinarea acestei ipoteze.
Vom reveni la tema utilizării instrumentale a „antidiscriminării” mai
târziu.

5.1. „Egalitatea” și conceptul tradi�ional de justi�ie
Conceptul tradițional de justiție, care a stat, din Antichitate până în
prezent, la baza sistemului de gândire morală și juridică din Vest, este
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în mod corespunzător rezumat în următoarele două propoziții:
• Iustitia est constans et perpetua voluntas suum cuique tribuendi: Justiția este dorința constată și perpetuă de a da fiecăruia
ceea ce i se cuvine.
• Justiție înseamnă a trata pe cei egali cu egalitate, pe cei inegali cu inegalitate și totul în funcție de merit.
Este evident că principiul fundamental în acest caz este: „ce i se cuvine fiecăruia” (cu alte cuvinte: merit), nu „egalitate”. Egalitatea
este doar un principiu secundar: meritul egal ar trebui recompensat în măsură egală, însă nu poate exista recompensă egală pentru
merite inegale.
Dar ce înseamnă egal? Ar trebui A și B să primească plată identică
deoarece producția muncii lor este egală ca valoare, sau pentru că au
muncit același număr de ore (însă cu productivitate diferită), pentru
că au lucrat același număr de ani pentru angajatorul lor sau pentru că
amândoi au câte o soție și doi copii de hrănit? Este limpede că justiția, în cea mai mare parte, depinde de alegerea corectă a criteriilor de
comparație, adică tertium comparationis.
Analizând politicile de „antidiscriminare” actuale, descoperim cu rapiditate că principiul lor de bază este acela de a scoate în afara legii
o serie de criterii precum: rasă, religie, descendență, sex, dizabilități
sau orientare sexuală. Aceste criterii, de cele mai multe ori numite
„criterii suspecte”, nu trebuie niciodată folosite drept criterii pentru
luarea oricărei decizii, în afara cazurilor în care poate fi dovedit că
aplicarea unor asemenea criterii este necesară și justificată.
În aparență, acest lucru pare inofensiv, în condițiile în care încă
mai există, măcar la nivel teoretic, o oarecare libertate de a aplica
aceste criterii ori de câte ori există o justificare: școlile catolice, de
exemplu, pot continua să angajeze persoane de religie catolică și nu
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profesori atei. Un teatru poate continua să ofere rolurile de personaje
feminine femeilor, iar pe cele de personaje masculine bărbaților și să
rezerve rolul lui Othello unei persoane de culoare sau cel a lui Ginghis Han unui chinez. Excepțiile necesare sunt prevăzute. La o primă
vedere, nu pare a exista nicio contradicție între conceptul clasic
„suum cuique” și actuala accepțiune a „egalității”, deoarece cu toții
înțelegem că toate criteriile uzitate trebuie să fie corespunzătoare.
Așadar, unde este capcana?
Aceasta este alcătuită din două elemente. Unul este acela că
politicile antidiscriminare, dacă sunt aplicate deciziilor contractuale/
comerciale ale persoanelor private, determină o pierdere a libertăților, în condițiile în care persoanele sunt obligate să ofere justificări
pentru decizii pe care, până în momentul de față, le puteau lua după
bunul plac (pentru mai multe detalii, consultați subsecțiunea următoare). Al doilea – și cel mai important – este faptul că aceia care stabilesc conformitatea criteriilor uzitate și-ar putea folosi puterea
pentru a-și impune propria opinie, în particular propriile vederi
morale, asupra restului societății. Or, aceste vederi morale sunt,
cel mai adesea, chestionabile, mai ales în problemele ce țin de
„orientarea sexuală”.
Într-adevăr, în timp ce principiul conform căruia femeile și bărbații
ar trebui să aibă aceleași drepturi sau acela că nimeni nu ar trebui să
fie discriminat din cauza rasei sale nu par a stârni multe controverse, nu există același consens cu privire la criterii precum religia sau
„orientarea sexuală”. Diferența decisivă o face faptul că, deși unii ar
putea susține că majoritatea oamenilor nu și-au ales niciodată religia
sau „orientarea sexuală”, asemenea criterii au o puternică legătură
cu moralitatea inextricabil asociată cu acestea. De exemplu, pe când
mulți musulmani sunt oameni întru totul pașnici și onorabili, nu se
poate ignora pur și simplu faptul că islamul este văzut de un număr
semnificativ de adepți drept religia care trebuie propagată „cu foc
și sabie”, justificând astfel violența și teroarea îndreptată împotriva

RESTABILIREA ORDINII NATURALE | O agendă pentru România

144

necredincioșilor. Este, atunci, atât de irațional din partea celor care
nu aparțin religiei musulmane să se opună ideii imigrației în masă a
musulmanilor? Este într-adevăr greșit din partea celor răspunzători
de securitatea în aeroporturi să evite angajarea persoanelor de religie musulmană? Există motive bune pentru a susține că este chibzuit
a acorda toleranță cu privire la comunitățile religioase precum cea
islamică, atâta timp cât o asemenea toleranță nu subminează binele
comun. Există, însă, o mare diferența între toleranță și a oferi îndreptățirea la tratament egal tuturor comunităților religioase, fără a ține
cont de credințele acestora.
Referindu-ne în particular la „orientarea sexuală”, trebuie notat că
aceasta este, în mod clar, cel mai controversat dintre toate „criteriile
suspecte”. Pe când unii afirmă că nimeni nu ar trebui să sufere vreun
dezavantaj din cauza „orientării sale sexuale”, care „este inerentă și
nu poate fi schimbată”, și că toată lumea ar trebui să aibă dreptul
de a acționa în acord cu această orientare, alții răspund afirmând că
problema în cauză nu este „orientarea sexuală”, ci un comportament
voit, deliberat, care este împotriva firii și imoral prin natura sa, și că
„antidiscriminarea” nu ar trebui să fie un pretext fățarnic pentru promovarea imoralității respective.
Acesta este așadar, cel puțin un conflict de valori ce divide profund
societatea, și există suficiente motive de a argumenta că ar fi absurd
să încadrăm această discuție în termeni de „discriminare” și „egalitate”. Interzicând „discriminarea pe criterii de orientare sexuală”,
legea încearcă să excludă toate argumentele morale dintr-o dezbatere care ține, în esență, de o problemă morală. De fapt, adevărata chestiune în cazul de față nu este discriminarea unui anumit
grup, ci moralitatea comportamentului grupului respectiv, precum
și întrebarea dacă acest comportament ar trebui tolerat, acceptat ori
chiar promovat. Într-adevăr, ar putea fi pusă sub semnul întrebării
însăși aplicabilitatea auxiliarului „a fi” în teme ce țin de homosexualitate: poate cineva „fi” homosexual în același sens în care cineva
este bărbat ori femeie, de culoare sau de rasă albă, bătrân sau tânăr,
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sănătos ori cu handicap? Sunt homosexualii într-adevăr discriminați
din cauza unei „orientări” înnăscute, sau nu cumva comportamentul
lor este perceput de mulți drept respingător? Dacă un comportament
indezirabil poate fi pus în legătură cu o „orientare înnăscută”,
nu este oare atunci o discriminare a cleptomanilor interzicerea furtului, a alcoolicilor interzicerea condusului sub influența
alcoolului, ori a piromanilor interzicerea incendierii premeditate?
Scopul nostru aici nu este să răspundem la aceste întrebări. Totuși, se
poate spune în mod cert că moralitatea comportamentului homosexual este pusă de mulți sub semnul întrebării din motive întemeiate și
că, în consecință, includerea „orientării sexuale” în legile antidiscriminare pare a fi o strategie de a promova o revoluție culturală ce este
larg dezaprobată atât în societățile vestice, cât și, într-o și mai mare
măsură, peste hotare. Bineînțeles, pot fi imaginate situații în care homosexualii pot fi victime ale discriminării (de exemplu, dacă, într-o
țară anume, homosexualii reali sau doar bănuiți ar fi împiedicați de
la a obține carnet de conducere sau dacă violența împotriva lor nu ar
fi pedepsită). Însă, asemenea situații nu sunt frecvente. Mai degrabă,
este mai mult decât evident că legislația antidiscriminare, acolo unde
există, este folosită în mod inadecvat, pentru a limita libertatea de
opinie și exprimare a tuturor acelora care au rezerve morale împotriva sodomiei (de exemplu, persoanele care își exprimă părerea că
sodomia nu este un comportament sexual normal sau părinții care
încearcă să își educe copiii în conformitate cu propriile valori morale)
și să îi reducă la tăcere. Se poate spune atunci, pe bună dreptate, că
„orientarea sexuală” este o problemă-parazit printre temele specifice
ale nediscriminării: teme care nu ridică controverse, precum protejarea persoanelor cu handicap, sunt astfel folosite pentru a avansa, în
mod ascuns, o agendă extrem de controversată.
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5.2. „Egalitate” și libertate
Este de necontestat faptul că statul ar trebui să trateze toți cetățenii
în mod egal și că politicienii sau funcționarii publici nu au libertatea
de a distribui beneficii și avantaje sau de a impune dezavantaje după
propria voință. Însă, pentru persoanele private, posibilitatea de a lua
propriile decizii este unul dintre elementele constitutive ale libertății personale. Orice încercare de a extinde aplicabilitatea regulilor
„antidiscriminare” în domeniul contractelor între persoane private
sau companii private este, așadar, echivalentă cu restricționarea libertății: antreprenorii nu mai au libertatea de a decide pe cine angajează, proprietarii caselor nu mai pot decide pe cine au drept chiriași
etc.
Pe lângă simplul act al comunicării, încheierea contractelor este cel
mai important mod de interacțiune socială. Limitarea libertății contractuale este, așadar, o restricție a libertății în general – și trebuie,
prin urmare, aplicată numai cu cel mai înalt grad de prudență. În timp
ce aplicarea regulilor antidiscriminare la nivelul statului a fost adoptată pentru a proteja libertatea cetățenilor, aceeași libertate este subminată când politicile antidiscriminare interferează cu viețile private
ale cetățenilor. Ceea ce este inofensiv în primul caz este insidios în
cel de-al doilea. Întrebarea care se pune este dacă „egalitatea” este
suficient de importantă ca obiectiv politic încât să justifice astfel de
restricții asupra libertății contractuale.
Într-o societate liberă, oamenilor ar trebui să li se permită să
aibă preferințe personale și să acționeze în consecință, fără a fi
supuși niciunei cenzuri sau verificări. Aceasta include, de asemenea, posibilitatea de a face alegeri „discriminatorii”. Acolo
unde această libertate nu este respectată, societatea va deveni, în
scurt timp, una de tip totalitar. După cum experiența istorică o arată
clar, egalitatea se află întotdeauna, într-o anumită măsură, în
contradicție cu libertatea, iar o societate poate fi liberă numai
dacă un anumit grad de inegalitate este acceptat. Într-un anume
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sens, așadar, politicile „antidiscriminare” actuale par a fi o nouă
strategie de reanimare a socialismului, deși sub un alt nume. Ele
conduc la exproprierea, precum și la limitarea severă a libertății
personale și la o intruziune de tip totalitar a autorităților statului în sfera privată.
Un exemplu grăitor al efectelor de eradicare libertății avute de legislația „antidiscriminare” este oferit de o recentă decizie a unei instanțe
de judecată britanice, în care proprietarii unei pensiuni care respectau o politică de a oferi camere cu pat dublu doar persoanelor căsătorite (de sexe diferite) au fost condamnați la plata a 3.600 £ drept
despăgubiri punitive unui cuplu de homosexuali, care a susținut că
au fost victime ale „discriminării”. Hotărârea nu poate fi criticată, întrucât judecătorul a aplicat corect legislația relevantă, Regulamentul privind Equality Act (Sexual Orientation) [Legea britanică privind
egalitatea (în materie de orientare sexuală)] din 2007. Cu toate acestea, judecătorul a făcut o declarație remarcabilă când a afirmat:
„Sunt pe deplin satisfăcut de autenticitatea convingerilor acuzaților
și este, sunt sigur, o convingere împărtășită și de alții. Acesta este
un exemplu cât se poate de clar al modului în care atitudinile sociale s-au schimbat în cursul anilor, căci, nu cu mult timp în urmă,
credințele acuzaților ar fi fost cele general acceptate de societate ca
fiind normale. Acum, lucrurile stau invers.”
„Este foarte clar, în opinia mea, faptul că poziția fiecărei părți este
perfect onorabilă și respectabilă, în ciuda vederilor perfect opuse.”
Ceea ce sentința exprimă cu o claritate remarcabilă este faptul că
noile legi antidiscriminare transformă în infracțiune acțiunile
acuzaților în acord cu propriile „vederi perfect onorabile și respectabile”. În mod evident, nu toți împărtășim părerea că sodomia
este onorabilă și respectabilă, dar nu acesta este punctul în discuție aici. Însă chiar presupunând (de dragul argumentului), asemenea
judecătorului, că vederile ambelor părți erau „perfect onorabile și
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respectabile”, regulamentele privind egalitatea ar rezulta în privilegierea vederilor unei părți și scoaterea în afara legii a vederilor de
o egală respectabilitate ale părții celeilalte. Asta nu este „egalitate”, ci creează o nouă formă de discriminare, mai radicală. Înainte, sodomia nu era tolerată întrucât era, pe baza unor argumente
întemeiate, văzută drept imorală. Astăzi, legiuitorul pur și simplu
interzice persoanelor să acționeze în conformitate cu propriile convingeri, chiar dacă aceste convingeri sunt „perfect onorabile și respectabile”.
Mai mult decât atât, hotărârea (sau mai bine spus, legislația pe care
o pune în aplicare) aduce la lumină un concept distorsionat, de tip
totalitar, al democrației: după cum se presupune, dacă „atitudinile
sociale” ale majorității din societate se schimbă, majoritatea în cauză are dreptul de a și impune în mod arbitrar noile atitudini asupra
minorității care nu le împărtășește, chiar dacă vederile minorității
sunt catalogate drept „perfect onorabile și respectabile”. Rezultatul
acestui fapt este o „dictatură a majorității”, care este, în mod clar, în
dezacord cu principiile democratice.
Necesitatea de a prezerva libertatea individuală este, așadar, un puternic argument împotriva oricăror legi „antidiscriminare” aplicate
sectorului privat.

5.3. „Ac�iunea pozitivă”:
Antidiscriminarea = Discriminare
În unele țări, legiuitorii încercă să atingă „egalitatea” (în special cea
dintre bărbați și femei) prin „discriminare pozitivă”, cunoscută și sub
termenul de „acțiune pozitivă”. De exemplu, Norvegia impune o cotă
de 40% de membri de sex feminin în consiliile de administrație ale
companiilor publice. UE discută, în prezent, dacă o asemenea cotă
ar trebui impusă în întreaga Europă. Articolul 23 al Cartei Drepturilor Fundamentale (CDF) a Uniunii Europene legitimează explicit
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asemenea practici, prevăzând:
„Egalitatea între bărbați și femei trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în nivelul de angajare, muncă și plată.”
„Principiul egalității nu va împiedica menținerea sau adoptarea de
măsuri care prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat”.
Aceasta ridică îndoieli fundamentale în privința semnificației
conceptului de „egalitate”. Ceea ce reușesc prevederi precum articolul
23 al CDF sau măsurile descrise în acesta, este aceea că anulează conceptul de „drepturi egale” și îl înlocuiesc cu acela de „beneficii egale”. Din această perspectivă, calitatea de membru al unui consiliu de
administrație al unei companii nu este un post care presupune mari
responsabilități legate de proprietatea altor persoane (de exemplu,
acționarii companiei) și care, deci, ar trebui să fie ocupat de cel mai
potrivit candidat, ci este un simplu „privilegiu” sau un „beneficiu social” care trebuie distribuit în mod uniform, în conformitate cu cote
de gen fixe (sau poate, dacă o asemenea stare de fapt este tolerată în
continuare, în funcție de criterii „de diversitate” cum sunt rasa, dizabilitățile sau obiceiurile sexuale).
Acesta este punctul în care retorica „antidiscriminare” se dovedește autocontradictorie. În loc să elimine discriminarea, „legile antidiscriminare” o instituționalizează și, în loc să interzică utilizarea criteriilor nepotrivite/irelevante, o transformă într-o
obligație. În plus, asemenea politici creează o nouă clasă de indivizi
supra-privilegiați (de exemplu, relativ puținele femei care se califică și care sunt interesate de poziții în consiliile de conducere și care
acumulează asemenea funcții), riscând să pericliteze competitivitatea economică a oricărei țări care le îmbrățișează (este puțin probabil
că investitorilor le va plăcea ideea că o companie trebuie gestionată
de oricine altcineva decât cei mai calificați oameni...).
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Politici precum cea a cotelor de gen relevă faptului că „antidiscriminarea” are cu adevărat un caracter orwellian. Aceasta realizează exact
opusul a ceea ce pretinde a face, compromite libertatea personală și
economică și se folosește de o retorică inofensivă pentru a camufla o
perspectivă cu adevărat totalitară asupra societății.
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INIMA ASCULTĂTOARE: REFLECŢII ASUPRA
FUNDAMENTELOR LEGII
Adresă a Sanctită�ii Sale Benedict al XVI-lea, citită în fa�a
Reichstag-ului, Berlin, 22 septembrie 2011
Cum recunoaște un politician ce este bine și ce este rău? Care ar
trebui să fie criteriile sale? Poate exista politică în afara unui sistem
moral-valoric? Ce poate fi schimbat prin legi și ce nu? Iată întrebări pe care legiuitorii sunt obligați să și le pună astăzi, când sunt
chemați tot mai agresiv să renege rădăcinile iudeo-creștine ale civilizației și să proclame, în actul de guvernare, moartea moralității
și a eticii, extirparea lor în favoarea unor criterii schimbătoare și
volatile. (n. trad.)
Permiteți-mi să îmi încep reflecțiile asupra fundamentului Legii [Recht] cu o scurtă pildă din Sfânta Scriptură. În prima Carte a Regilor
este amintit că Dumnezeu l-a invitat pe tânărul rege Solomon, când
s-a urcat pe tron, să facă o solicitare. Ce ar putea cere tânărul conducător în acest moment important? Succes - avuție - viață lungă - distrugerea inamicilor săi? Nu alege niciuna dintre acestea. În schimb, el
cere o inimă ascultătoare, pentru a putea conduce poporul lui Dumnezeu și a discerne între bine și rău (1 Regi 3:9)37. Prin această pildă,
Biblia vrea să ne spună ce ar trebui să conteze în mod absolut pentru
un politician. Criteriul fundamental și motivația pentru activitatea
lui nu trebuie să fie succesul și în mod cert nu câștigul material. Politica trebuie să aspire la dreptate și, astfel, să așeze fundamentele
păcii. În mod normal, un politician va căuta succesul, fără de care nu
ar avea opurtunitatea de a acționa eficient în politică. Însă succesul
37 În Biblia ortodoxă versetul se regăsește în Cartea a treia a Regilor (n. tr.)
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este subordonat criteriului dreptății, voinței de a face ceea ce e bine și
înțelegerii a ceea ce este bine. Succesul poate fi seducător și astfel să
deschidă calea spre distrugerea justiției. „În lipsa principiului dreptății, ce altceva ar fi Statul decât o uriașă adunătură de tâlhari?”,
cum a spus Sfântul Augustin odată.
Noi, germanii, știm din propria experiență că aceste cuvinte nu sunt
doar năluciri. Am văzut cum puterea s-a despărțit de dreptate, cum
puterea s-a împotrivit dreptății și a nimicit-o, pentru că Statul să devină un instrument al distrugerii dreptății - o bandă de tâlhari foarte
bine organizată, capabilă să amenințe întreaga lume și să o aducă pe
marginea prăpastiei. A servi dreptatea și a lupta împotriva dominației nedreptății este și rămâne sarcina esențială a politicianului. Într-un moment din istorie când omul a dobândit o putere până acum
de neconceput, această sarcină devine o urgență. Omul poate distruge
lumea. Se poate manipula pe el însuși. Poate, cum s-ar spune, să creeze ființe omenești și să le nege umanitatea. Cum recunoaștem ce
e bine? Cum putem discerne între bine și rău, între ceea ce e cu
adevărat bine și ceea ce pare un lucru bun? Chiar și acum, cererea lui Solomon rămâne problema decisivă cu care se confruntă
politica și politicienii de astăzi.
Pentru multe dintre lucrurile ce trebuie reglementate prin lege, suportul majorității poate servi ca un criteriu suficient. Cu toate acestea, este evident că pentru problemele fundamentale ale legislației,
unde demnitatea omului și a umanității sunt în joc, principiul majorității nu este de ajuns: toată lumea într-o poziție de responsabilitate
trebuie să caute personal criteriile ce trebuie urmărite când se așează
bazele unei legi. În secolul al treilea, marele teolog Origen oferea următoarea explicație pentru opoziția creștinilor în fața anumitor sisteme juridice: „Să presupunem că un om era forțat să trăiască printre
sciți, ale căror legi sunt contrare legii divine; un astfel de om, de dragul legii adevărate, deși ilegală printre sciți, s-ar asocia în mod just cu
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oameni cu aceeași gândire, contrar legilor scite.”38
Această convingere a fost ceea ce a motivat mișcările de rezistență
împotriva regimului nazist și a altor regimuri totalitare, făcând astfel
un mare serviciu dreptății și umanității întregi. Pentru acești oameni
era indisputabil că legea în vigoare era, de fapt, ilegală. Însă, când este
vorba de deciziile unui politician democrat, chestiunea a ce corespunde acum legii adevărului, ce este cu adevărat bine și poate fi adoptat
ca lege, este mai puțin evidentă. În termenii aspectelor antropologice
de substrat, azi nu este în nici un fel evident ce este drept și poate
avea puterea unei legi. Recunoașterea a ceea ce este cu adevărat just
și servirea astfel a justiției prin construirea legilor nu a fost niciodată
simplă; iar astăzi, având în vedere vasta extindere a cunoștințelor și a
capacităților noastre, a devenit [o problemă] și mai grea.
Cum recunoaștem ce este bine? În istorie, sistemele legislative au
fost aproape întotdeauna bazate pe religie: deciziile cu privire la ce
era legal au fost luate făcând referință la divinitate. Spre deosebire
de alte religii mari, creștinismul nu a propus Statului și societății
o lege relevată, adică un sistem juridic derivat din revelatiatia
biblică. În schimb, a indicat spre natură și rațiune ca fiind adevăratele surse ale legii și spre armonia dintre rațiunea subiectivă
și cea obiectivă, care presupune în mod natural că ambele sfere
sunt înrădăcinate în rațiunea creatoare a lui Dumnezeu. Teologii creștini s-au aliniat așadar unei mișcări filosofice și juridice care
a început să prindă formă în al doilea secol I.Hr., când legea socială
naturală, dezvoltată de filosofii stoici, a intrat în contact cu cei mai
importanți profesori de drept Roman.39 Din această întâlnire s-a născut cultura juridică Occidentală, care a fost și este în continuare de o
importanță crucială pentru cultură juridică a omenirii.
38 Contra Celsum, Cartea 1, Cap. 1. Cf. A. Fürst, “Monotheismus und Monarchie. Zum
Zusammenhang von Heil und Herrschaft in der Antike”, Theol.Phil. 81 (2006), pp. 321-338, citat
la p. 336; cf. și J. Ratzinger, Die Einheit der Nationen. Eine Vision der Kirchenväter (Salzburg
and Munich, 1971), p. 60.
39 Cf. W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft (Augsburg, 2010), pp. 11ff., 31-61.
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Acest mariaj pre-creștin între drept și filosofie a deschis, prin Evul
Mediu creștin și prin dezvoltarea juridică a Iluminismului, calea către Declarația Drepturilor Omului și către Legea fundamentală germană40 din 1949, prin care națiunea noastră s-a angajat să respecte
„drepturile inviolabile și inalienabile ale omului ca fundament al oricărei comunități umane, al păcii și dreptății în lume”.
Pentru dezvoltarea Dreptului și dezvoltarea umanității era foarte important ca teologii creștini să se alinieze împotriva legii religioase
asociate cu politeismul și să recunoască rațiunea și natura în inter-relația lor ca sursa universal valabilă a legii. Acest pas fusese
deja făcut de către Sf. Pavel în Epistola către Romani, unde spunea:
„Căci, când păgânii care nu au lege (Tora lui Israel), din fire fac ale
legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege, / Ceea ce arată fapta
legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără” (Romani 2:14 și urm.) Aici
vedem cele două concepte fundamentale, al naturii și al conștiinței,
unde conștiința nu este nimic altceva decât acea inimă ascultătoare a
lui Solomon, mintea care este deschisă limbajului firii.
Dacă aceasta pare să ofere o explicație clară asupra fundamentelor
Legii până la epoca Iluminismului, până la Declarația Drepturilor
Omului de după al Doilea Război Mondial, moment al conceperii Legii noastre Fundamentale, a existat o schimbare dramatică de situație
în ultima jumătate de secol. Ideea dreptului natural este văzută azi ca
fiind o doctrina în special catolică, ce nu merită adusă în discuție într-un mediu non-creștin, până într-acolo încât ni se face rușine chiar
să o menționăm.
Dați-mi voie să prezint în linii generale cum a apărut această situație.
În mod fundamental, din cauza ideii că există o prăpastie de netrecut
între „este” și „ar trebui”. Un „ar trebui” nu poate rezulta din „este”,
fiindcă cele două sunt situate în planuri complet diferite. Motivul
40 Constituția (n. tr.)
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pentru aceasta este că, între timp, înțelegerea pozitivistă asupra naturii a devenit aproape universal acceptată. Dacă natura, după spusele
lui Hans Kelsen, este văzută ca „un agregat de date obiective, legate
între ele în termeni de cauză și efect”, atunci, într-adevăr, nici o indicație etică, de niciun fel, nu poate deriva din aceasta.41
O concepție pozitivistă asupra naturii, văzută ca fiind pur funcțională, așa cum științele naturii o consideră, este incapabilă de
a produce orice pod către etică și lege și, încă odată, oferă doar
răspunsuri funcționale. Același lucru se aplică și rațiunii, conform
înțelegerii pozitiviste care este larg considerată ca singura științifică.
Orice nu poate fi verificat sau falsificat, conform acestei gândiri, nu
aparține strict înțeles domeniului rațional.
Astfel, religia și etica trebuie atribuite domeniului subiectiv și rămân
exterioare planului rațional, în cel mai strict sens al cuvântului. Acolo
unde rațiunea pozitivistă domină, până la excluderea tuturor celorlalte – așa cum se întâmplă în general în atitudinea publică – atunci
sursele clasice ale cunoașterii eticii și legii sunt excluse. Aceasta
este o situație dramatică, ce afectează pe toată lumea și asupra căreia
este necesară o dezbatere publică. Într-adevăr, un țel esențial al acestei adresări este acela de a face o invitație urgentă la lansarea unei
astfel de dezbateri.
Abordarea pozitivistă a naturii și rațiunii, punctul de vedere general pozitivist asupra lumii în general, este o dimensiune extrem de importantă a capacității și cunoașterii umane, de care
nu putem în nici un fel să ne dispensăm. Dar în sine, nu este
o cultură suficientă, nu corespunde dimensiunii întregi a condiții umane. Pe când rațiunea pozitivistă se consideră singura
cultură suficientă și suprimă orice alte realități culturale până la
statutul de subculturi, diminuează omul, amenințându-i umanitatea. Spun asta având în mod special în minte Europa, unde se fac
41

Cf. Waldstein, op. cit., pp. 15-21.
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eforturi concentrate pentru a recunoaște doar pozitivismului rolul de
cultură comună și bază comună pentru crearea legilor, reducând celelalte valori și perspective ale culturii noastre la nivel de subcultură, cu
rezultatul că Europa, în comparație cu celelalte culturi ale lumii, este
lăsată într-o stare fără cultură iar, în același timp, mișcări extremiste
și radicale iau naștere pentru a umple golul acesta.
În autoproclamata ei exclusivitate, rațiunea pozitivistă, care nu recunoaște nimic dincolo de simpla funcționalitate, seamănă cu un
buncăr de beton fără ferestre, în care noi singuri furnizăm lumina și
condițiile atmosferice, nemai dorind să le obținem din marea lume
a lui Dumnezeu. Și, cu toate acestea, nu putem să ne ascundem faptul că, până și în lumea aceasta artificială, ne bazăm încă, în ascuns,
pe materia primă a lui Dumnezeu, pe care o remodelăm în produsele
noastre proprii. Ferestrele trebuie larg deschise din nou, trebuie să
vedem lumea largă, cerul și pământul încă odată și să învățam să le
utilizăm corect.
Dar cum putem face aceasta? Cum să ne găsim calea în lumea largă,
în ansamblu? Cum poate rațiunea să își redescopere adevărata ei măreție, fără să fie deturnată în iraționalitate? Cum poate natură să se
reafirme, în adevărata ei profunzime, cu toate cerințele ei, cu toate
directivele ei? Aș dori să amintesc unul din evenimentele din istoria
politică modernă, sperând că nu o să fiu înțeles greșit și nici n-o să
provoc prea multe polemici unilaterale. Aș spune că apariția mișcării
ecologiste în politica Germaniei, din anii '70 încoace, chiar dacă nu a
deschis larg ferestrele, totuși a fost și continuă să fie un strigăt după
aer proaspăt, un strigăt care nu poate fi ignorat și lăsat deoparte doar
pentru că prea mult din el pare să fie prea irațional42. Tinerii au ajuns
să realizeze că este ceva greșit în relația noastră cu natura, că materia nu este doar materie primă pe care să o modelăm noi după bunul
nostru plac, ci că pământul are o demnitate a lui iar noi trebuie să îi
urmăm directivele. Spunând astea, nu promovez nici un partid politic
42 Papa se referă la caracterul radical, extremist al unei părți din mișcarea ecologistă (n. tr.)
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- departe de intenția mea. Dacă ceva e în neregulă în relația noastră
cu realitatea, atunci trebuie să reflectăm cu toții serios asupra întregii
situații și să punem sub semnul întrebării înseși fundațiile culturii
noastre.
Permiteți-mi să zăbovesc încă puțin asupra acestui subiect. Importanța ecologiei nu mai este disputată. Trebuie să ascultăm vocea naturii și să răspundem în consecință. Însă aș dori să subliniez un lucru
ce mi se pare neglijat, așa cum a fost și în trecut: există și o ecologie
a omului. Și omul are o natură, pe care trebuie să o respecte și pe care
nu o poate manipula după voia să. Omul nu se creează pe sine. El
este intelect și voință, dar este de asemenea natură, și voința lui este
corect direcționată dacă își respectă natura, o ascultă și se acceptă pe
sine pentru ceea ce este, că pe cineva care nu s-a creat singur. Doar
astfel este adevărata libertate umană împlinită.
Să ne reîntoarcem la conceptele fundamentale ale naturii și rațiunii,
de la care am pornit. Marele susținător al pozitivismului legal, Kelsen,
aflat la vârstă de 84 de ani - în 1965 - a abandonat dualismul dintre
„este” și „ar trebui”. (mi se pare consolator că gândirea rațională este
evident încă posibilă la vârstă de 84 de ani!) Mai înainte spusese că
normele pot proveni doar din voință. Natura, deci, poate să cuprindă
norme, adaugă el, doar dacă o voință le-a pus acolo. Dar aceasta, spune el, ar presupune un Dumnezeu Creator, a cărui voință a pătruns în
natură. „Orice încercare de a discuta adevărul acestei credințe este
cu totul inutilă”, a observat el43. Este, într-adevăr? - mă întreb. Este
într-adevăr fără sens să te întrebi dacă rațiunea obiectivă, care se manifestă în natură, nu presupune cumva o rațiune creativă, un Spirit
Creator?
În acest punct, moștenirea culturală a Europei ar trebui să ne vină
în ajutor. Convingerea că există un Dumnezeu Creator a dus la
apariția drepturilor omului, a ideii egalității tuturor oamenilor
43 Cf. Waldstein, op. cit., p. 19.
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în fața legii, a recunoașterii inviolabilității demnității umane a
fiecărei persoane și a conștientizării responsabilității oamenilor
pentru propriile lor acțiuni. Memoria noastră culturală este formată de aceste cugetări raționale. Să ignorăm acest lucru, să îl
dezmințim că pe ceva „din trecut” ar însemna să dezmembrăm
cultura noastră în totalitate și să o privăm de deplinătatea ei.
Cultura Europei a luat naștere prin întâlnirea între Ierusalim, Atena și
Roma - prin întâlnirea între monoteismul Israelului, rațiunea filosofică a grecilor și dreptul Roman. Această întâlnire a format identitatea
Europei. Prin recunoașterea responsabilității umane în fața lui Dumnezeu și prin confirmarea inviolabilității demnității tuturor persoanelor, s-au stabilit criteriile Legii: aceste criterii suntem chemați să le
apărăm, în acest moment al istoriei noastre.
În momentul în care și-a asumat rolul de judecător, tânărul rege Solomon a fost invitat să facă o rugăminte. Cum am proceda noi, legiuitorii de azi, dacă am fi invitați să facem o rugăminte? Ce am solicita?
Cred că, până și azi, nu ne-am dori nimic altceva decât o inimă ascultătoare și capacitatea de a discerne între bine și rău; și, astfel, să
facem cu adevărat dreptate, să servim justiția și pacea.
Vă mulțumesc pentru atenție!
Sursa: www.vatican.va

