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Vy vlastne aj vo výzve hovoríte, že táto gender
ideológia sa neopiera o žiadne vedecké
poznatky.
Preto je to ideológia a má dve charakteristiky.
V prvom rade sleduje niečí záujem. Niekto sa pre
niečo angažuje z iracionálnych dôvodov, lebo má
záujem, aby to takto bolo. Po druhé ideológia
nie je vedecky podložená. Tak ako vedecký
materializmus. Ak poviete, že homosexualita je
porucha, tak vás vyhlásia za zlého odborníka.
Alebo za netolerantného.
Čo je vlastne tolerancia? Najnetolerantnejší
sú práve liberáli, ktorí všetkých vyhlasujú
za netolerantných a za fundamentalistov a
podobne. Ale tolerancia je rešpektovanie
názoru iného človeka, aj keď sa to prieči
môjmu názoru. Jednoducho ho rešpektujem.
Tolerancia v liberalistickom poňatí (ich
fundamentalistickom) je nielen rešpektovať ich
názor, ale je to aj povinnosť súhlasiť s ním. Kto
s ním nesúhlasí je netolerantný. Lenže ak sme
povinní súhlasiť s iným názorom, to už nie
je demokracia, ale totalita. A potom tu máme
aj politicky korektný jazyk – new speak – to
znamená, že isté veci nemožno pomenovať ani
o nich hovoriť.
Čo by sa stalo, keby sa presadila výučba
sexuálnej výchovy v takej podobe, ako ju
predkladá EÚ? Aký by to malo dopad na deti?
Vytvorili by si nové identity a spoločnosť ako
taká by degenerovala. Nehovoríme to preto, že
máme niečo proti homosexuálnym jednotlivcom,
ale zaujíma nás budúcnosť. My nie sme uzavretí
do nejakého panciera, zaujíma nás šťastie a
budúcnosť ľudstva. Ten komu na tom nezáleží,
teda pôžitkár, ktorý si chce užiť, je vlastne
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egoista, lebo myslí len na seba a svoju budúcnosť,
ale nezaujíma ho, čo bude ďalej. Možno Európa
vymrie. Ale ja verím Karlovi Popperovi, jednému
z najväčších filozofov 20. storočia, ktorý tvrdí,
že výhoda ľudského vedomia je v tom, že človek
na rozdiel od zvierat dokáže vytvárať teórie
a hypotézy. V darvinistickom boji o život zvieratá
vymierajú, pretože túto schopnosť nemajú, zatiaľ
čo človek dokáže tvoriť tieto teórie a hypotézy
a ak sú zlé, vie ich zavrhnúť, dosahuje tým to,
že naše hypotézy umierajú namiesto nás. Keď
nenecháme zomrieť hypotézy a teórie, pretože sú
zlé, tak na to doplatíme my.
Myslíte, že v dôsledku tejto gender ideológie
dochádza k nárastu počtu homosexuálov?
Viete, ja si to netrúfam celkom odhadnúť,
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pretože všetky percentá, ktoré sa uvádzajú
o homosexuáloch, sú lži. Ani jeden seriózny
výskum nijaké 4 % nepotvrdil. Seriózny
a rozsiahly výskum sa robil v roku 1995
v Spojených štátoch amerických, a tam autori
uvádzajú, že v USA je 2,6 % homosexuálnych
a bisexuálnych mužov a 1,8 % homosexuálnych
a bisexuálnych žien. Novšie výskumy neexistujú
preto, lebo v USA lobisti dosiahli zákaz výskumov
ohľadom homosexuality. Zvěřina a Weiss sú
známi sexuológovia v Českej republike a Zvěřina
navrhoval registrované partnerstvá v českom
parlamente. V knihe Sexuálni chováni v České
republice uvádzajú, že jasných homosexuálov sú
0,3 %. Potom sú takí, ktorí sa nevedia zaradiť – to
sú ego diskontní homosexuáli. To znamená, že so
svojou homosexualitou súhlasia a hrdo sa k nej
hlásia. To sú pride parady alebo dúhové pochody.
Ale v istom zmysle je to manipulácia a hysterická
reakcia. Jeden nemenovaný veľvyslanec, ktorý
sa zúčastnil takého pochodu, mi hovoril, že to
dostal príkazom. Povedali mu, že keď nepôjde,
tak ho odvolajú z funkcie veľvyslanca.
Dá sa homosexualita liečiť?
Homosexuálni aktivisti tvrdia, že sa nedá
liečiť. Keby sa dala liečiť, tak to by bol koniec ich
úsilia. V prípadoch jadrových homosexuálov,
to ani nie je možné a u tých ostatných je
to podmienené tým, že musia chcieť. Ešte
vtedy, keď to nebolo zakázané, tak som liečil
homosexuálov, boli hospitalizovaní a mám
aj niekoľko úspešných prípadov, aspoň tých,
ktorých som mohol potom odsledovať. Liečba
bola dosť náročná, ale v niektorých prípadoch sa
dá liečiť, ak dotyčný chce. Existujú homosexuáli,
ako som už spomínal, ego diskontní, ktorí sú s
tým vyrovnaní, a potom sú ego distontní, ktorí
sú nespokojní s týmto stavom, ba dokonca sa
až trápia. Keď títo prídu za sexuológom, tak
im povie, že to nie je porucha a že sa to nedá
liečiť. Nech si nájdu partnera a keby sa im to
nepodarilo, tak im budú dávať antidepresíva.
Teraz za mnou chodí okolo 300 takýchto
homosexuálov, ale liečiť ich už nemôžem,
tak prichádzajú aspoň pre útechu a ja ich
sprevádzam problémami, ktoré prežívajú. Podľa
mňa nie sú homosexuáli diskriminovaní, ale je
diskriminovaná menšina medzi nimi, ktorej
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My nie sme
uzavretí do
nejakého panciera,
zaujíma nás šťastie
a budúcnosť
ľudstva.
sa neposkytne terapeutická starostlivosť vtedy,
kedy by mohla byť účinná. Keď som vystúpil v
parlamente, tak mi podsúvali výrok – vraj som
povedal, že homosexualita sa má liečiť. Toto som
nikdy nepovedal. Hovoril som, že v niektorých
prípadoch sa dá liečiť. Následne ma označili za
homofóba roka a zaujímavé je, že vtedy sa do
internetovej diskusie zapojili moji homosexuáli
a bránili ma. Hovorili, že nikto im neprejavil
toľko lásky (samozrejme nie sexuálnej) ako
ja. Uznávam, že homosexuál je plnohodnotná
osobnosť s ľudskou dôstojnosťou, ale isté veci
si nemôže dovoliť. Vezmite si človeka, ktorý sa
narodí bez nohy, tak sa nemôže stať cyklistickým
pretekárom aj keď ľudskú dôstojnosť v ostaných
veciach má plnú.
Vy ste istý čas pôsobil vo vláde ako minister
zdravotníctva. Ako hodnotíte momentálny
stav zdravotníctva?
Súčasné zdravotníctvo nemá najhoršiu
odbornú úroveň. Lekári sú, až na takých, čo
prahnú po peniazoch, v zásade dobrí odborníci.
Ale zdravotníctvo je podfinancované. Ak
mi niekto povie, že v Nemecku dávajú do
zdravotníctva len o 2 % viac z národného
dôchodku ako u nás, tak si treba tiež povedať, že
národný dôchodok v Nemecku je desaťkrát vyšší
ako u nás. Takže je podfinancované a trochu aj
skorumpované, ale tam, kde sa zle hospodári,
ľahko vzniká „podpultový tovar“.
ZHOVÁRALA SA
DENISA POVAŽANOVÁ

23

