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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Czy jest prawd¹, ¿e w ramach reformy programowej oœwiaty zostanie wyeliminowane z polskich

szkó³ wychowanie do ¿ycia w rodzinie, a w to miejsce wprowadzi siê tak zwan¹ edukacjê seksualn¹? Czy
jest prawd¹, ¿e w tej sprawie na ministerstwo edukacji wywierane s¹ naciski ze strony stowarzyszeñ
i œrodowisk feministycznych, lewicowych radyka³ów, Parlamentu Europejskiego, uwa¿aj¹cych jakoby
polska m³odzie¿ nie dorasta³a mentalnie do Zachodu w kwestii zasad obyczajowych?

Istnieje zasadnicza ró¿nica pomiêdzy faktycznym wychowaniem do odpowiedzialnych postaw w sfe-
rze seksualnej, a wychowaniem pozornym, które w praktyce staje siê instrukta¿em antykoncepcyjnym
i prymitywn¹ form¹ reklamy œrodków, które maj¹ zapobiec zajœciu w ci¹¿ê. Niestety, nie zapobiegaj¹.
Najnowsze dane statystyki medycznej potwierdzaj¹, ¿e na przyk³ad w Wielkiej Brytanii z roku na rok
zwiêksza siê liczba nastolatek, które podejmuj¹ decyzjê o dokonaniu aborcji. W 2007 r. przerwania
ci¹¿y dokona³o ponad dwadzieœcia jeden tysiêcy dziewcz¹t poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia. Co druga
nastolatka, u której stwierdzono ci¹¿ê, zdecydowa³a siê na aborcjê. Przedstawiciele British Pregnancy
Advisory Service, organizacji œwiadcz¹cej „us³ugi aborcyjne”, okreœlili ten stan rzeczy jako nadzwyczaj
pozytywne zjawisko. W ich mniemaniu rosn¹ca liczba nastolatek uœmiercaj¹cych swoje poczête dzieci
jest dowodem na coraz bardziej tolerancyjne spo³eczeñstwo (za: „Telegraph” – 27 lutego 2009 r. via
SPUC – 27 lutego 2009 r.). Czy i u nas o to chodzi?

Przedmiot: edukacja seksualna, od lat obecny w szko³ach na Zachodzie, jest oparty na naiwnym za³o-
¿eniu, ¿e sama wiedza wystarczy, by wychowanek w rozs¹dny sposób kierowa³ swoj¹ sfer¹ seksualn¹ i by
w odpowiedzialny sposób odnosi³ siê do samego siebie oraz do osób przeciwnej p³ci. Takie za³o¿enie jest
podobnym mitem jak przekonanie, ¿e wiedza z zakresu dietetyki gwarantuje, ¿e ktoœ bêdzie siê zdrowo
od¿ywia³, albo przekonanie, ¿e wiedza z zakresu kodeksu karnego gwarantuje, ¿e ten, kto tê wiedzê posia-
da, nigdy nie pope³ni przestêpstwa. Prawd¹ jest jednak, ¿e na Zachodzie, gdzie od lat prowadzi siê sekse-
dukacjê, rozlega siê wo³anie rodziców, aby wróciæ w szko³ach do wychowania do mi³oœci. Rodzice zdaj¹
sobie sprawê z tego, ¿e seksedukacja prze¿y³a siê, co wiêcej przynios³a z³e owoce w postaci ci¹¿ niepe³no-
letnich dziewcz¹t, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, a tak¿e wzrostu liczby gwa³tów wœród m³odocianych.

Zapewne chodzi o to, by razem z seksedukacj¹ wprowadziæ do szkó³ tak¿e wychowanie do gender.
Bêdzie to podstêpnie wpleciona w ten przedmiot promocja homoseksualizmu, co obserwujemy obecnie
w szko³ach na Zachodzie. Widaæ w tym nawi¹zanie do treœci sprawozdania na temat przestrzegania
praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004–2008, og³oszonego z koñcem minionego roku.
Dokument zawiera rezolucjê Parlamentu Europejskiego, a w niej postulaty wzajemnego uznania zwi¹z-
ków homoseksualnych we wszystkich krajach UE oraz przyjêcia takich rozwi¹zañ w prawie pañstw
cz³onkowskich. Wspomniany dokument w innej czêœci broni tak zwanych praw reprodukcyjnych, co
w jêzyku prawa miêdzynarodowego oznacza miêdzy innymi swobodny dostêp do aborcji. Parlament Eu-
ropejski postuluje ponadto wprowadzenie zakazu wypowiadania przez przywódców religijnych tak zwa-
nych uwag dyskryminacyjnych, g³ównie wyg³aszania krytyki zachowañ homoseksualnych. Krótko
mówi¹c: czy i u nas mamy nauczaæ o tak zwanych prawach podstawowych, które s¹ czyimœ wymys³em,
nie istniej¹ bowiem ¿adne akty prawa miêdzynarodowego czy europejskiego, które potwierdza³yby ist-
nienie takich „praw”?

Aby unaoczniæ szkodliwoœæ seksedukacji warto siêgn¹æ do jak¿e pora¿aj¹cego obrazu rodziny, który
znalaz³ siê w drugim raporcie hiszpañskiego Instytutu Polityki Rodzinnej, „Evoluzione della Famiglia in
Europa, 2008”, przedstawionego unijnym w³adzom w Brukseli. Raport dowodzi, ¿e pañstwa Unii wy-
mieraj¹, przyrost naturalny jest ujemny, liczba ludnoœci Europy wzrasta tylko dziêki imigrantom.
Gwa³townie zmienia siê proporcja miêdzy m³odzie¿¹ a ludnoœci¹ po szeœædziesi¹tym pi¹tym roku ¿ycia,
wyra¿ona w procentach. W³ochy, Niemcy i Grecja staj¹ siê krajami ludzi starych. I jeszcze przytoczona
w raporcie tragiczna liczba: z powodu aborcji ginie ka¿dego roku w Europie jedno na piêcioro poczêtych
dzieci. Na przyk³ad w 2006 r. na oko³o 6,4 milionów mo¿liwych urodzeñ 1,2 milionów dzieci zamordowa-
no przez aborcjê.

Wspomniany raport zwraca uwagê na to, ¿e w UE gwa³townie spada liczba zawieranych ma³¿eñstw
oraz konsekwentnie wzrasta procentowo liczba dzieci urodzonych poza ma³¿eñstwem (33,9%). W Belgii,



Luksemburgu i Hiszpanii co drugie ma³¿eñstwo rozpada siê. Wniosek: pañstwa europejskie niemal zu-
pe³nie nie interesuj¹ siê trwa³oœci¹ rodziny i pomoc¹ dla niej, ale ca³y czas promuje siê ró¿ne programy
antyrodzinne, a nawet uchwala ustawy antyrodzinne, jak ta zrównuj¹ca wobec prawa pary homosek-
sualne z naturaln¹ rodzin¹ (ostatnio w Danii uchwalono ustawê o adopcji dzieci przez zwi¹zki homo-
seksualne).

Pani Minister! Polska postrzegana jest na tym tle jako jeden z ostatnich przyczó³ków normalnej ro-
dziny. Od 1993 r. mamy doœæ dobre prawo chroni¹ce ¿ycie od poczêcia do naturalnej œmierci, nie ma
przyzwolenia na ustawy o eutanazji czy ustawy dotycz¹ce zwi¹zków homoseksualnych. Polska m³odzie¿
na pierwszym miejscu stawia rodzinne szczêœcie. Czy seksedukacja w szko³ach ma za zadanie zniszczyæ
jej marzenia oraz zburzyæ spo³eczny kompromis co do wartoœci ¿ycia oraz poszanowania godnoœci
ma³¿eñstwa i rodziny?
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