PŘEDMLUVA
Skutečnost, že vychází sborník 2. ročníku konference „Nejmenší z nás“ má svůj
smutný i radostný rozměr. Smutné je, že po roce od uspořádání 1. ročníku konference u nás nedošlo k žádnému posunu směrem k větší ochraně nenarozených dětí,
navíc byl zaveden nový způsob jejich zabíjení – nechvalně známá pilulka RU-486
vyvolávající tzv. chemický potrat. Naopak radostná je skutečnost, že osud nenarozených dětí není velkému množství lidí lhostejný, o čemž svědčí nejen množství podpisů pod peticí žádající neschválení RU-486, ale i fakt, že se koná 2. ročník konference „Nejmenší z nás“.
Po 1. ročníku, který byl zaměřen výrazně interdisciplinárně, je 2. ročník orientován více na oblast práva samotného. Ve sborníku nalezneme pět příspěvků.
V prvním se Jan Bednář zamýšlí nad tím, co činí právní ochranu nenarozených dětí
možnou. Zabývá se zejména filosofickými aspekty dané problematiky a hájí názor,
že právní subjektivitu má lidský jedinec od početí. Na to navazuje Květoslav Šipr
článkem o evropské iniciativě „Jeden z nás“, která usiluje o legislativní změny
v oblasti zacházení s lidskými embryi. Jak již ze samotného názvu této iniciativy
vyplývá, lidské embryo je zde chápáno jako subjekt právní ochrany. V dalším příspěvku analyzuje Miroslav Kratochvíl nález slovenského ústavního soudu, podle
kterého slovenský interrupční zákon není v rozporu s ústavou. Kratochvíl poukazuje
na slabá místa v argumentaci ústavního soudu a přiklání se k názoru, že nenarozený
člověk je subjektem práv. Stejné východisko stojí v základu textu Tomáše Kotrlého,
který se zabývá pohřbíváním plodů po potratu a mrtvě narozených dětí.
V závěrečném příspěvku zkoumá Jiří Stodola vztah práva na informace a umělých
potratů. Za základní sdělení, kterého by se mělo těhotné ženě dostat, považuje fakt,
že nenarozený člověk je lidským jedincem, a tedy nositelem práv.
Poselství konference je jednoduché: člověk je člověkem od početí a jako takovému mu přísluší lidská práva, zejména právo nejdůležitější – právo na život. Legislativa by měla vzít tuto skutečnost konečně v úvahu. Ačkoliv je toto poselství
jednoduché, je třeba vyvinout značné úsilí, aby se dostalo ke kompetentním osobám.
K tomu má mimo jiné sloužit i nově založené občanské sdružení „Nejmenší z nás“,
které má za cíl usilovat o zlepšení situace v právní ochraně osob před narozením.
Konference, jejíž sborník držíte v rukou, má k naplňování tohoto cíle přispět. Všem,
kteří projevili ochotu nám být při sledování tohoto cíle nápomocni, ze srdce děkujeme.
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