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Velvyslanectví Maďarské republiky 
j. e. László SZÖKE 
Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 

 
Vážený pane velvyslanče, 

obracím se na Vás, abych vyjádřila své hluboké znepokojení a lítost nad zadržením a dalším zadržováním Ágnes 
Geréb, lékařky a porodní asistentky, pracující v Budapešti. 

Ráda bych předeslala, že naše organizace má na Maďarsko velmi dobrou vazbu: člen naší správní rady, Csaba 
Farkas, má maďarské kořeny a část rodiny v Maďarsku, jeho předchůdkyně v naší právní radě byla Maďarka.  

Hlavní témata práce naší 19 let staré organizace jsou podpora dětských hospiců a podpora rodičovských práv od 
početí dítěte, jeho narození, až po celou dobu jeho života. Sledujeme rozvoj dětské hospicové péče 
v Maďarsku, v letošním roce jsme se zúčastnili konference v Pécsi na téma dětské hospicové péče a navázali jsme 
další osobní a pracovní kontakty. 

Ágnes Geréb se dostalo v roce 1997 mimořádného uznání americké organizace Ashoka – i v tom je naše určité 
spříznění: i mně se dostalo tohoto uznání – a opět shodou okolností všechny pohovory a řízení v mém případě 
probíhaly v Budapešti! 
Práce Ágnes Geréb je praktickým vyjádřením demokratického žití v Maďarsku – žena má právo na volbu místa 
porodu a v demokratické zemi se jí musí dostat odpovídající pomoci a podpory podle jejího rozhodnutí. Překážky, 
s nimiž se paní doktorka Geréb při své úctyhodné práci už léta setkává, považuji za nedůstojné, alarmující 
a skutečnou demokracii ohrožující. 

Ať jsou v tuto chvíli obvinění, jimž paní doktorka Ágnes Geréb čelí, podložená, či nikoli, nevysvětluje to ani 
skutečnost, že je nadále držena ve vazbě, ani způsob, jakým byla tento týden v jiné kauze předvedena před soud 
(v poutech na rukou a na nohou!!!). To vše je naprosto neúměrné důvodům, kvůli nimž byla zadržena, a je to 
velkou ostudou demokratického Maďarska! 

Nabytou demokracii musíme chránit – i tím, že budeme důsledně respektovat právo. Neměli bychom dopustit,  
aby se zneužívala moc proti lidem – na základě toho, že se svobodně a zodpovědně chovají a jednají a že svým 
jednáním (jak je tomu v případě Ágnes Geréb) dokonce příspívají k rozvoji demokracie ve své zemi! 
Případ paní Ágnes Geréb nemohu pustit ze zřetele. Doufám v její okamžité propuštění a ve spravedlivé posouzení 
její situace. Doufám a věřím, že to pomůže rychle vytvořit ochranu pro její svobodnou a potřebnou práci. 

Dokud maďarská legislativa v souladu s legislativou EU nevytvoří pro práci samostatných porodních asistentek 
prostor, budou se samozřejmě dostávat mnozí rodiče i zdravotníci pod velký tlak a bude možné je perzekvovat za 
jednání, které není v rozporu s legislativou EU. 

Vždyť ke svobodné demokracii patří i možnost svobodné volby místa porodu – a zodpovědné porodní asistentky 
a lékaři a lékařky by tuto volbu měli ženám umožnit – u porodů mimo porodnici samozřejmě tzv. nízkorizikovým 
ženám. 
 
Za Nadační fond Klíček: 

   
Markéta Královcová 

                     ředitelka 
V Praze dne 14. října 2010 
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