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Jan Kristek
Nový třídní boj?
Právě jsme svědky toho, jak v dnešní době, kdy se hranice mezi tradičními třídami staly zamlženými, vznikají třídy nové.
Schválením výsad pro homosexuální občany, vydělením homosexuálů jako privilegované vrstvy, totiž dostal vztah mezi heterosexuálními a homosexuálními občany nový, třídní rozměr. 
Nejde o žádnou rovnoprávnost, jak se nám snaží namluvit. Homosexuálové totiž získají pouze výhody, které manželství poskytovalo, ovšem bez nevýhod, které jsou s manželstvím u heterosexuálních občanů spojené. 
Týkají se jich snad rizika spojená s možností otěhotnění? Hrozí jim snad placení pokuty, kterou musí žena zaplatit, pokud chce provést potrat? A co psychologický nátlak a pomluvy, které musí žena, která jde na potrat, snášet? Hrozí snad homosexuálům, že se stanou rodiči proti své vůli?
Kromě toho jim bylo i přislíbeno, že v jejich případě budou rozvody snadné, že jim při rozvodu nebudou hrozit takové průtahy jako u heterosexuálních partnerů.
A tak dále.
Navíc, homosexuálům jde o to, získat pro sebe právě ty výhody, kterých se heterosexuální občané ve stále větší míře dobrovolně zříkají. Heterosexuální občané totiž stále více považují manželství za přežitou instituci, a z toho důvodu takový svazek odmítají. A to v zahraničí ještě v daleko větší míře než u nás, neboť jinde ve světě se manželství zdaleka netěší takové oblibě jako tady. U nás jsou totiž poměry dost specifické, a nejen v ekonomice, ale i v postoji k manželství se tu stalo módou napodobovat představy určitých vrstev z 19. století.
V zahraničním tisku však můžeme číst například úvahy typu, že "nukleární rodina" je pro přežití lidstva stejně nebezpečná jako nukleární zbraně, a že můžeme doufat, že obojí potká stejný osud. Podle těchto zahraničních trendů bychom se již neměli dále zabývat udržováním "nukleární rodiny" jako morální jednotky, neboť to znamená podporu zájmů menšiny, ale měli bychom podporovat ty sociální vztahy, která zajišťují tělesné i duševní zdraví a individuální svobodu.
Také i vidíme, že se plní dřívější předpovědi, že homosexuálům budou nakonec všechny výhody spojené s manželstvím poskytnuty, a že se z nich stanou nejzarytější zastánci "tradičních rodinných hodnot".
Celá tato záležitost tedy jde jaksi proti směru přirozeného vývoje společnosti, a homosexuálové se stávají nejreakčnější vrstvou, s typicky třídními rysy.
Pokud se blíže podíváme na výsady, které se nyní novým zákonem homosexuálům přiznávají, vidíme, že jde o přesné kopírování dřívějších výsad šlechty.
Homosexuálové mají být, podobně jako šlechta, daňově zvýhodněni, a mají být zvýhodněni i pokud jde o dědění, což jim usnadní udržovat a rozmnožovat majetek v rámci svého okruhu. Tím je připravena půda pro další, zákonem posvěcené, narůstání ekonomické moci této třídy na úkor heterosexuálních občanů. Dochází k jakési obdobě středověkého dělení majetku na dominikál a rustikál, případně k obdobě placení daně z hlavy pro nemuslimy, která byla dříve vymáhána například na Turky okupovaných územích Balkánu.
Připadá mi, že naši občané jsou přehnaně tolerantní a jsou přesvědčeni, že tím, že se poskytnou homosexuálům výsady, které jiní občané nemají, se nic nezmění, protože "homosexuálů je málo". Šlechticů ale nebylo víc, a k jakému majetku a moci se časem "dopracovali".
Paralelou je i to, že heterosexuální šlechta (i když ne vždy výlučně heterosexuální) vznikla v podstatě také tak, že jistá vrstva pro sebe tehdy zavedla manželství - v době, kdy ostatní obyvatele nic takového nelákalo a dávali přednost volným vztahům. Cíl oné vrstvy byl prostý: udržovat a rozšiřovat majetek v rámci svých rodů.
Zdá se, že se celý cyklus opakuje, a to s až moc velkými detaily.
Zbývá se zeptat: Pokud budou tyto výsady homosexuálů prosazeny, kolik set let budeme čekat na zrušení tohoto nově zavedeného nevolnictví? 
A co máme dělat mezitím? Mají snad heterosexuálové, aby nebyli ekonomicky znevýhodněni, v případě dalšího snížení životní úrovně aby vůbec přežili, uzavírat fingovaná homosexuální manželství?
Nebylo by spíš na místě postavit se novému útlaku pod heslem: "heterosexuálové všech zemí, spojte se!"? 
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