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Abstrakt
Cel artykuÙu. Celem artykuÙu byÙo przeanalizowanie, jak ksztaÙtuje si¿ polski dyskurs publiczny wokóÙ wprowadzenia edukacji seksualnej do szkóÙ.
Zakres analizy. Przedmiotem analizy byÙy artykuÙy i materiaÙy dost¿pne w Internecie, które charakteryzowaÙy dwa opozycyjne wobec siebie stanowiska, odnoszce si¿ do wprowadzenia edukacji seksualnej do szkóÙ.
Wyniki. Analiza wykazaÙa, iČ w dyskursie publicznym cz¿ïciej wskazuje si¿ na potrzeb¿
wprowadzenia edukacji seksualnej do szkóÙ, niČ na jej szkodliwoï° dla rozwoju dzieci i mÙodzieČy. Zwolennicy takiego przedmiotu wskazuj na fakt, Če uïwiadamianie mÙodzieČy zmniejsza ryzyko wystpienia wïród niej niepoČdanych zachowaÚ seksualnych oraz zbyt wczesnej
inicjacji. Przeciwnicy stwierdz, Če edukacja seksualna w szkole sÙuČy promowaniu homoseksualizmu i szeroko poj¿tej seksualizacji dzieci i mÙodzieČy.
Wnioski. Debata, która ma miejsce wokóÙ edukacji seksualnej jest niejednokrotnie narz¿dziem sÙuČcym dziaÙaniom polityków, organizacji pozarzdowych czy rodziców, którzy podnosz gÙos w imieniu swoich dzieci. Dobro dzieci i mÙodzieČy jest w caÙej dyskusji umniejszane,
a jej celem jest gÙównie zaspokojenie ambicji walczcych o wprowadzenie edukacji seksualnej
do szkóÙ lub teČ zapobieČenie takiej sytuacji.
SÙowa kluczowe: edukacja seksualna, debata, seksualnoï°, seksualizacja, wychowanie do
Čycia w rodzinie

Building awareness, or the sexualization of teenagers? The debate on sex
education
Abstract
Purpose of the article. The purpose of the article was to analyze how the public discourse in
Poland is forming around the idea of the implementation of sex education in schools.
Scope of the analysis. The subject of the analysis were articles and materials avaible on the
Internet. It describes two positions relating to the introduction of sex education in schools.
Results. The analysis indicated that in the public discourse there is a need of providing sex
education in schools, and that is is more important than its harm to the development of children
and youth. The supporters of the idea of having sex education as a school subject are showing
the fact that the awareness of young people about sex reduces the risk of the unwanted sexual
behavior and too early sexual initiation. The opponents argue that sex education is intended to
promote homosexuality, and sexualisation, in its wide meaning, of children and youth.
Conclusions. Debate which took place around the sex education is oĞen a tool for politicians, non-governmental organizations, and parents who raise their voice on behalf of their
children. Interestingly, children and youth’s best interests are in all these discussions detracted,
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and its purpose is mainly to satisfy ambitions of Þghting for the introduction of sex education
into schools or to prevent from that idea.
Key words: sex education, debate, sexuality, sexualization, education for family life

Wst҄p
Edukacja jest jednym z najpopularniejszych wtków poruszanych w debacie
publicznej. ywotnoï° dyskusji wokóÙ tej tematyki ma kilka ĊródeÙ. Przede wszystkim szkoÙa jest drug, zaraz po rodzinie, instytucj socjalizujc jednostk¿ do Čycia w spoÙeczeÚstwie (Piotrowska – Gromniak, 2016). Przekazywane w szkolnych
murach wzorce zachowaÚ, normy i wartoïci s silnie internalizowane przez dzieci
i mÙodzieČ, a póĊniej szeroko przez nie wykorzystywane w dorosÙym Čyciu. Oczywiïcie nie wszystkie przekazywane przez szkoÙ¿ elementy systemu aksjonormatywnego s bezreßeksyjnie przyswajane przez socjalizowan jednostk¿, bdĊ teČ
nie s modyÞkowane przez ïrodowisko rodzinne. NaleČy jednak zaznaczy° silne
oddziaÙywanie szkoÙy jako instytucji, która mocno ukierunkowuje sposób postrzegania rzeczywistoïci spoÙecznej przez jej wychowanków. Innym powodem jest
podstawa Þnansowania szkolnictwa, a wi¿c ïrodki paÚstwa, a ïciïlej rzecz ujmujc
– podatników. W zwizku z tym, Če kaČdy obywatel pÙacc podatki, ÙoČy na szkolnictwo, uwidaczniaj si¿ róČne wyobraČenia odnoïnie tego, jak fundusze te naleČy zagospodarowa°. Pojawiaj si¿ gÙosy, które przemawiaj za sprywatyzowaniem
szkolnictwa. GÙówne argumenty przemawiajce na korzyï° takiego rozwizania s
takie, Če paÚstwowa edukacja jest niskiej jakoïci, jest ona nieprzystosowana do wymagaÚ rynku pracy, do tego jest bardzo kosztowna (Czy prywatyzowa° szkoÙy?, 2016).
Oponenci opÙacania szkolnictwa z pieni¿dzy publicznych twierdz ponadto, Če
szkoÙa to instytucja, która indoktrynuje uczniom okreïlone treïci, a takČe wymusza
uczestniczenie w oferowanych przez ni zaj¿ciach. Do ostatniego uzasadnienia nawizywa° b¿d¿ w dalszej cz¿ïci artykuÙu w kontekïcie edukacji seksualnej w szkoÙach. Wskaza° naleČy na jeszcze jeden waČny aspekt w caÙej debacie na ten temat
– w imieniu bezpoïrednio zainteresowanych, czyli dzieci i mÙodzieČy, wypowiadaj
si¿ rodzice, którzy niejednokrotnie przedkÙadaj wÙasne ambicje i aspiracje nad dobro potomków. Spory wokóÙ dziaÙalnoïci szkoÙy cz¿sto maj na celu udowodnienie wÙasnych racji przez rodziców, nie zaï walk¿ o jak najlepsze warunki dla dzieci
(gwidecka, 2016). Opisane powyČej aspekty, stopieÚ ich zÙoČonoïci dowodz tylko,
Če debata wokóÙ edukacji w ogóle jest kwesti niezwykle wielowymiarow. Sprawa
ta komplikuje si¿ jeszcze bardziej, jeïli sprecyzowa° o jakim konkretnym przedmiocie rozmawiamy. W przypadku dwóch – „religii” oraz „edukacji seksualnej”, debata
zwizana ze szkolnictwem przybiera bardziej burzliwy przebieg. W odniesieniu do
religii problemow kwesti jest zakres materiaÙu, który stanowi podstaw¿ programow przedmiotu, jak równieČ sposób jego nauczania (Ùcznie z osob, która go
naucza). Przede wszystkim cz¿sto wskazuje si¿ na fakt, Če „religia”, tak naprawd¿
powinna nazywa° si¿ „religi katolick”, poniewaČ nie traktuje o religiach i wyznaniach w ogóle, a skupia si¿ na przekazywaniu treïci wÙaïciwych tylko katolicyzmowi. Pomimo iČ przynajmniej w niektórych szkoÙach pojawiÙa si¿ moČliwoï°
zamiany tradycyjnej „religii” na „etyk¿” lub na „religi¿ niekatolick” to sposobnoï°
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do takiej substytucji przedmiotów jest cz¿sto tylko iluzoryczna. Wielokrotnie grupy,
które chciaÙyby ucz¿szcza° na zaj¿cia alternatywne wzgl¿dem tradycyjnej „religii”,
s nieliczne lub zaj¿cia takie odbywaj si¿, ale s prowadzone np. przez ksi¿dza
katolickiego (Suchecka, 2015). Z drugiej strony zwolennicy utrzymania obecnej formuÙy „religii” w szkoÙach akcentuj fakt, Če Polska jest krajem w wi¿kszoïci katolickim, a wi¿c istnieje potrzeba, by wÙaïnie o tej religii naucza° w szkoÙach (Majewska,
2015). W debacie wokóÙ „religii” wida° wyraĊny konßikt na linii wartoïci ïwieckie
– duchowne (religħne). Spór toczy si¿ pomi¿dzy zdeklarowanymi katolikami a ateistami i wyznawcami innych religii. Inaczej sytuacja ksztaÙtuje si¿ w odniesieniu do
edukacji seksualnej, któr szerzej zajm¿ si¿ na Ùamach niniejszego artykuÙu. Polemika nie zasadza si¿ juČ na opozycji ïwieckie-duchowne, a na linii prywatne-publiczne. Tematyka seksualnoïci wciČ pozostaje w Polsce tematem tabu, o którym
w dyskursie publicznym mówi si¿ niewiele. Zazwyczaj temat ten wizany jest ze
sfer prywatn, z zaciszem domowym, w którym wszystkie zachowania seksualne
maj swoje miejsce. Jeszcze rzadziej mówi si¿ o seksualnoïci dzieci czy mÙodzieČy,
odbierajc kategorii tej przymioty zwizane z zachowaniami seksualnymi (Remlein,
2016). W zwizku z odsuwaniem, a wÙaïciwie wyparciem tematu seksualnej aktywnoïci mÙodzieČy z publicznej debaty nie dziwi, dlaczego wprowadzenie edukacji
seksualnej do szkóÙ spotyka si¿ z tak skrajnymi reakcjami spoÙeczeÚstwa. NaleČy
podkreïli°, Če wzrasta liczba osób, które uwaČaj, Če edukacja dzieci w tym obszarze jest domen rodziców i nie powinna naleČe° do obowizków szkoÙy (O wychowaniu seksualnym mÙodzieČy, 2007). Przerzucanie odpowiedzialnoïci za uïwiadomienie dzieci i mÙodzieČy w kwestiach aktywnoïci seksualnej na rodziców ma wiele
nast¿pstw.
Jakie s przyczyny tego, Če zaistniaÙa w ogóle potrzeba debaty o seksualnoïci? Przede wszystkim wskazuje si¿ na post¿pujc globalizacj¿, która powoduje wzmoČon dyfuzj¿ innych kultur oraz migracje o nat¿Čeniu wi¿kszym niČ
kiedykolwiek. Dodatkowym aspektem jest gwaÙtowny rozwój mediów, zwÙaszcza Internetu, którego coraz wi¿ksza powszechnoï° umoČliwia kaČdej jednostce
swobodny dost¿p do ogromnej liczby róČnych treïci. Nieograniczony dost¿p do
Internetu wÙaïciwie równa si¿ bezgranicznej moČliwoïci korzystania z materiaÙów pornograÞcznych, które trwale zmieniaj podejïcie do kwestii seksu nie tylko
dorosÙych, ale takČe mÙodzieČy i dzieci, którzy czerpi z tych zasobów. Zmiana
spoÙecznego podejïcia do seksualnoïci równieČ miaÙa wpÙyw na rozpocz¿cie debaty zwizanej z edukacj seksualn. DuČo wi¿ksza liberalizacja w odniesieniu do
kontaktów seksualnych sprawiÙa, Če istnieje potrzeba, by cho°by w najmniejszym
stopniu kontrolowa° te zachowania w odniesieniu do nieletnich (Standardy edukacji seksualnej w Europie…,2012).
Z drugiej jednak strony przeciwnicy wprowadzenia edukacji seksualnej do szkóÙ
podkreïlaj, Če seksualnoï° nie jest w Čadnym stopniu powizana z wiekiem dzieci¿cym czy mÙodzieÚczym, std teČ dzieci i mÙodzieČ nie powinni mie° dost¿pu do informacji Ùczcych si¿ z tym zagadnieniem. Rodzice powinni decydowa° o ich zakresie
oraz treïci, tym samym czynic je efektem swojego subiektywnego wyboru.
Stanowisko zarówno zwolenników, jak i przeciwników edukacji seksualnej
w szkoÙach przedstawi¿ w ramach niniejszego artykuÙu. Dodatkowo analiza zosta84
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nie wsparta opisem rzeczywistej sytuacji zwizanej z zaj¿ciami tego typu, która miaÙa
miejsce w polskich szkoÙach na przestrzeni ostatnich lat. Ukazanie dwóch koncepcji wychowania seksualnego dzieci i mÙodzieČy w poÙczeniu ze specyÞk realnych
dziaÙaÚ z nimi poÙczonych pozwoli pokaza° podejïcie spoÙeczeÚstwa wzgl¿dem tego
kontrowersyjnego tematu.

Edukacja seksualna – o przedmiocie
Historia funkcjonowania w polskiej szkole przedmiotu, który swoim zakresem
obejmowaÙby zagadnienia zwizane z aktywnoïci seksualn nie jest tak krótka
i burzliwa jak moČna o tym domniemywa° na podstawie przekazów medialnych.
JuČ w latach 50. XX wieku zacz¿to w Polsce debatowa° nad koniecznoïci wprowadzenia do szkóÙ wychowania seksualnego. Pod koniec dekady (1957 r.) utworzono
Towarzystwo Planowania Rodziny. Dat¿ jego zaÙoČenia przyjmuje si¿ umownie jako
pocztek debaty nad wprowadzeniem edukacji seksualnej do szkóÙ. PrzedziaÙ czasowy od wspomnianego 1957 do 2002 r. moČemy podzieli° na dwa etapy funkcjonowania edukacji seksualnej w polskich szkoÙach. Pierwszy z nich trwajcy od 1973 do
1990 r. zakÙadaÙ, Če nauczanie w tym aspekcie miaÙo chroni° dzieci i mÙodzieČ przed
unikni¿ciem bÙ¿dów w Čyciu seksualnym, ale równieČ w funkcjonowaniu w ramach
maÙČeÚstwa i rodziny. Dodatkowym elementem miaÙo by° uÙatwienie wychowankowi samorozwoju i realizacji wÙasnych potrzeb i celów. Drugi etap trwajcy od
roku 1990 do 20021 charakteryzowaÙ si¿ wi¿ksz róČnorodnoïci podstawy programowej jeČeli chodzi o poziom nauczania, typ szkoÙy itp. Podejmowane na zaj¿ciach treïci, jak równieČ to, w jakim wymiarze godzinowym zaj¿cia si¿ odbywaÙy
byÙo (i jest) regulowane odpowiednimi rozporzdzeniami Ministerstwa Edukacji.
O uczestnictwie w zaj¿ciach decydowaÙ uczeÚ2 (jeïli byÙ peÙnoletni) lub jego prawni
opiekunowie (SzymaÚczak, 2002).
Dyskurs wokóÙ edukacji seksualnej zakÙada jej homogeniczn struktur¿ jako
przedmiotu i rzadko idzie w parze z jej deÞnicj. WyróČni° moČna trzy typy programów dotyczcych edukacji seksualnej. Pierwszy z nich zakÙada, Če naleČy mÙodzieČ
przede wszystkim edukowa° w kierunku zachowania przez ni abstynencji seksualnej
przed wstpieniem w zwizek maÙČeÚski. NaleČy doda°, Če edukuje ona, jak odmówi° przedwczesnej inicjacji seksualnej, ale nie uczy, dlaczego naleČy to czyni°. Drugi
typ programów przewiduje ogóln edukacj¿ z zakresu zachowaÚ seksualnych i traktuje wstrzemi¿Ċliwoï° seksualn przed ïlubem jako jedn z opcji, nie zaï konieczne
rozwizanie. Nacisk tutaj poÙoČony jest przede wszystkim na prezentacj¿ mÙodzieČy
dost¿pnych metod antykoncepcji, jak równieČ na uïwiadomienie zasad bezpiecznego
stosunku seksualnego. Ostatni program to program zawierajcy holistyczne podejïcie
do edukacji seksualnej – odnosi si¿ szeroko do typu drugiego, jednak jego zakres poszerzony jest o ujmowanie zagadnienia w perspektywie rozwoju jednostkowego, nie
tylko pod wzgl¿dem seksualnym (SzymaÚczak, 2002).
1 Czyli do roku opublikowania raportu. NaleČy jednak zaznaczy°, Če zaÙoČenia zostaj podobne do dnia
dzisiejszego.
2 W duČej cz¿ïci szkóÙ nie istniej cho°by opcjonalne zaj¿cia z tego przedmiotu, wówczas uczeÚ podejmowa°
takiego wyboru nie musi, a nawet nie moČe.
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Ustawa o edukacji seksualnej w szkoҝach – droga legislacyjna
Poselski projekt ustawy o wprowadzeniu edukacji seksualnej do szkóÙ wpÙynÙ
do Sejmu 22 lutego 2013 r. Projekt dotyczyÙ „wprowadzenia do ramowych planów
nauczania w szkoÙach przedmiotu »wiedza o seksualnoïci czÙowieka« w obowizkowym wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo dla uczniów szkóÙ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyÙczeniem szkóÙ dla dorosÙych”
(Poselski projekt ustawy o edukacji seksualnej, 2013). Proces legislacyjny projektu ustawy
byÙ doï° szybki i zakoÚczyÙ si¿ juČ 5 grudnia 2013 roku – projekt zostaÙ odrzucony
podczas pierwszego czytania. Propozycj¿ wprowadzenia zaj¿° edukacji seksualnej do
szkóÙ przedstawiÙa ówczesna wicemarszaÙek Sejmu poseÙ Wanda Nowicka (wówczas
niezrzeszona), która w swojej wypowiedzi akcentowaÙa przestarzaÙoï° oraz brak odpowiedniej realizacji obowizujcych juČ przepisów w zakresie edukowania mÙodzieČy odnoïnie ich seksualnej aktywnoïci. PoseÙ wskazywaÙa na fakt, Če edukacji seksualnej jako takiej nie ma w ogóle, natomiast wychowanie do Čycia w rodzinie, które
podejmuje równieČ niektóre zagadnienia zwizane z seksualnoïci obejmuje swoim
zasi¿giem zbyt maÙ rzesz¿ szkóÙ, by mówi° o tym, Če przedmiot jest powszechnie
obowizujcym (Biuletyn nr 2728/VII, 2013). Na sali sejmowej nie brakÙo równieČ gÙosów sprzeciwiajcych si¿ projektowi ustawy. Jeden z takich gÙosów naleČaÙ do podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik, która wskazaÙa
kilka powodów uniemoČliwiajcych wprowadzenie do podstawy programowej takiego przedmiotu. Przede wszystkim podkreïlaÙa, Če treïci programowe, które miaÙyby by° zawarte w ramach tego przedmiotu, s juČ uj¿te w ramach innych takich jak
wychowanie do Čycia w rodzinie, przyroda czy biologia. Dodatkowo akcentowaÙa,
Če prowadzenie takich zaj¿° wymagaÙoby od nauczycieli w¿Čszej, bardziej specjalistycznej wiedzy co jest niezgodne z zapisami w Karcie Nauczyciela. Argumentem
wspierajcym takie stanowisko s liczne protesty ïrodowisk rodziców i nauczycieli,
którzy chc utrzymania obecnej formuÙy przekazywania wiedzy odnoïnie seksualnoïci w ramach edukacji szkolnej. Za odrzuceniem wniosku gÙosowaÙo 17 posÙów, 4 byÙo
przeciwnych, nikt nie wstrzymaÙ si¿ od oddania gÙosu (Biuletyn nr 2728/VII, 2013).
Wi¿kszoï° czÙonków komisji byÙa przeciwna, by przedmiot traktujcy o seksualnoïci
czÙowieka zagoïciÙ w programie nauczania obowizujcym w polskich szkoÙach. Jak
zatem ksztaÙtowaÙ i ksztaÙtuje si¿ dyskurs publiczny zwolenników i przeciwników
takich zaj¿°? By moČliwie jak najdokÙadniej ukaza° spektrum stanowisk odnoïnie
wprowadzenia edukacji seksualnej do szkóÙ dokonaÙam analizy materiaÙów na ten
temat dost¿pnych w Internecie3. Analizowane artykuÙy pochodziÙy z lat 2013–2016,
kiedy to debata na temat wprowadzenia edukacji seksualnej do polskiej szkoÙy przyj¿Ùa najbardziej burzliwy przebieg.

Przeciwnicy edukacji seksualnej w polskiej szkole
Jednym z podmiotów debaty publicznej, który sprzeciwia si¿ upowszechnieniu
w polskich szkoÙach zaj¿° edukacji seksualnej, jest Stowarzyszenie Rodzice Chroni
3 ByÙy to materiaÙy wyszukiwane poprzez wpisanie w wyszukiwark¿ hasÙa „edukacja seksualna’. Wybór
artykuÙów byÙ celowy, wynikaÙ z koniecznoïci scharakteryzowania dwóch gÙównych stanowisk wobec analizowanego
zjawiska.
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Dzieci, które to podj¿Ùo akcj¿ protestacyjn pod nazw „Stop seksualizacji naszych
dzieci”. Inicjatywa ta ma na celu sprzeciw wobec wprowadzeniu do polskich szkóÙ
edukacji seksualnej typu drugiego (czyli traktujcej o metodach antykoncepcji i nienawoÙujcej do bezwzgl¿dnej abstynencji seksualnej przed ïlubem). Stowarzyszenie
swoim dziaÙaniem chce uchroni° caÙe spoÙeczeÚstwo (nie tylko dzieci i mÙodzieČ)
przed „ateistycznym, neomarksistowskim i postmodernistycznym, permisywnym
podejïciem do seksualnoïci czÙowieka”. (O Inicjatywie Stop Seksualizacji Naszych Dzieci,
2016) Rozmowa z mÙodzieČ na temat antykoncepcji oraz dawanie im jakiejkolwiek
swobody w aktywnoïci seksualnej jest przez czÙonków Stowarzyszenia widziane
jako niezgodne z obowizujc religi, amoralne, przyczyniajce si¿ do upadku norm
i wartoïci waČnych dla funkcjonowania rodziny. Prezentowana inicjatywa poddaje
w wtpliwoï°, a wr¿cz krytykuje wymienione przez gwiatow Organizacj¿ Zdrowia
wytyczne, które miaÙyby charakteryzowa° edukacj¿ seksualn kaČdego z trzech typów, przy czym dwa ostatnie, zostaÙy skrytykowane najmocniej. Edukacja seksualna typu drugiego jest postrzegana jako narz¿dzie sterowania spoÙeczeÚstwem oraz
czynnik, który powoduje, Če upowszechniaj si¿ takie negatywne zjawiska jak handel
ludĊmi czy przemoc seksualna. WedÙug czÙonków Stowarzyszenia wprowadzenie takiego przedmiotu w szkoÙach, spowoduje, Če rodzina przestanie by° instytucj, która
ma monopol na przekazywanie wiedzy tego typu. Edukacja seksualna w tym wypadku nie jest rozumiana, jako zbiór faktów, zaleceÚ oraz rad odnoszcych si¿ do sfery
ludzkiej seksualnoïci, ale silnie zwizana jest z przekazywaniem okreïlonego systemu wartoïci. Zaj¿cia tego typu s Ùczone z promowaniem homoseksualizmu, masturbacji oraz wolnoïci seksualnej, które s pejoratywnie nacechowane. Jak twierdz
przeciwnicy „W edukacji seksualnej nie pojawiaj si¿ w ogóle takie sÙowa, jak: pi¿kno,
dobro, miÙoï°, wiernoï°, takČe maÙČeÚstwo, rodzina. Dziecko jest jedynie ci¿Čarem.
W tej koncepcji wizja czÙowieka sprowadzona jest jedynie do sfery genitalnej.” (Edukacja seksualna narz¿dziem seksualizowania dzieci i mÙodzieČy, 2016, 1) Sam przedmiot jest
przedstawiany jako coï, od czego naleČy bezwarunkowo stroni°. Zalecenia mówi,
by bezwzgl¿dnie wypisa° z zaj¿° tego typu swoje dzieci, nawiza° porozumienie z innymi rodzicami, którzy s takim zaj¿ciom przeciwni, a nawet zgÙosi° placówk¿, która
prowadzi takie zaj¿cia pod nadzór kuratora. W bardziej drastycznych przypadkach
zaniedbaÚ zaleca si¿, by powiadomi° Stowarzyszenie, a w razie napotkania oporu ze
strony szkoÙy – nagÙoïni° spraw¿ w mediach.
Przeciwko wprowadzeniu takich zaj¿° jest równieČ Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska. WedÙug niej najlepszym rozwizaniem byÙoby wprowadzenie do szkóÙ powszechnego dost¿pu do konsultacji z psychologiem, pedagogiem
i logoped, którzy byliby do dyspozycji rodziców. „Terapii klasowych raczej rodzice nie potrzebuj. Takiego wspólnego edukowania, bo szanuj emocje, szanuj nieïmiaÙoï° swoich dzieci. Zreszt, myïl¿, Če edukacja seksualna, to przede wszystkim
w domu”. (Zalewska, 2016) Zaj¿cia edukacji seksualnej s przez minister postrzegane jako przewidziane w swojej istocie dla rodziców uczniów, a nie dla nich samych.
Rodzice mieliby stanowi° ogniwo poïredniczce pomi¿dzy szkoÙ a dzieckiem, wybierajc jednoczeïnie (zgodnie z wÙasnymi przekonaniami) treïci, które uzyskuj
od wspomnianych wyČej specjalistów, a które póĊniej przekazuj swoim dzieciom
w procesie wychowawczym.
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Stanowczy sprzeciw w odniesieniu do edukacji seksualnej w polskiej szkole zaprezentowaÙy wspólnie liczne organizacje prorodzinne. Podczas akcji protestacyjnej, która
odbyÙa si¿ pod koniec sierpnia 2015 r., 26 organizacji bronicych Čycia we wspólnym
manifeïcie zaprezentowaÙo sprzeciw wobec wprowadzeniu zaj¿° tego typu do podstawy programowej. Protestujcy wskazywali na fakt, Če obowizujca wówczas forma
zaj¿° wychowania do Čycia w rodzinie peÙniÙa wystarczajce funkcje edukacyjne w zakresie tematyki seksualnoïci. WedÙug nich zaj¿cia, które miaÙy wówczas zosta° wprowadzone miaÙy przybra° posta° m.in. prezentacji stosunków pÙciowych podczas lekcji,
która to miaÙa sÙuČy° szeroko poj¿tej seksualizacji dzieci i mÙodzieČy. Ta z kolei miaÙa
si¿ okaza° korzystna dla ïrodowisk LGBT. Postulowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej zaj¿cia, treïci w nich zawarte, a odwoÙujce si¿ do jednostkowej toČsamoïci
zostaÙy uznane za daleko krzywdzce i zaburzajce rozwój toČsamoïciowy mÙodego
czÙowieka (Protest w Warszawie. ‘Nie chcemy edukacji seksualnej’, 2015).

Zwolennicy edukacji seksualnej w polskiej szkole
Charakteryzujce si¿ tak duČym stopniem kontrowersyjnoïci w Polsce zaj¿cia edukacji seksualnej maj równieČ swoich zwolenników. Jedn z inicjatyw, która popiera
wprowadzenie takiego przedmiotu do polskich szkóÙ, jest Porozumienie na Rzecz
Upowszechniania Edukacji Seksualnej Dzieci i MÙodzieČy w Polskiej Szkole. Porozumienie w podstawach swojej dziaÙalnoïci powoÙuje si¿ na uregulowania prawne i mi¿dzynarodowe dokumenty (Konwencj¿ o Prawach Dziecka, Powszechn Deklaracj¿
Praw Seksualnych oraz komentarz i opini¿ Komitetu Praw Dziecka), które gwarantuj
dost¿p do rzetelnej i obiektywnej wiedzy, równieČ oscylujcej wokóÙ tematyki seksualnoïci. Postulat wprowadzenia edukacji seksualnej do szkóÙ nie wizaÙ si¿ w tym
wypadku z absolutyzacj, by tylko instytucja edukacyjna przybliČaÙa t¿ tematyk¿, ale
by byÙa ona gÙównie bodĊcem do zainteresowania si¿ t problematyk. Mocno akcentowanym argumentem, przemawiajcym za koniecznoïci poruszania tego tematu
w ramach przedmiotu szkolonego byÙy wyniki badaÚ, które zebraÙa gwiatowa Organizacja Zdrowia. WykazaÙy one, Če wprowadzenie edukacji seksualnej do szkóÙ cz¿sto
opóĊniaÙo lub zmniejszaÙo cz¿stotliwoï° aktywnoïci seksualnych wïród mÙodzieČy,
a takČe powodowaÙo wi¿ksz skÙonnoï° do stosowania antykoncepcji. Postulowana,
w tym wypadku, edukacja seksualna winna by° neutralna, rzetelna, obiektywna, promowa° asertywne zachowania oraz podejmowa° draČliwe tematy takie jak mobbing,
gwaÙt i napastowanie seksualne. Korzyïci, które dla mÙodzieČy przyniosÙaby rzetelna
i wÙaïciwie prowadzona edukacja seksualna to przede wszystkim najlepsza metoda
zabezpieczajca przed negatywnymi zjawiskami powizanymi z seksualnoïci, takimi
jak gwaÙt czy molestowanie (wzrost ïwiadomoïci), zestaw informacji, który w przyszÙoïci moČe pomóc stworzy° szcz¿ïliwy zwizek jak równieČ bodziec ksztaÙtujcy
prawidÙowe nawyki zdrowotne (ZaÙoČenia i cele edukacji seksualnej. Przewodnik, 2013).
Za wprowadzeniem takiego przedmiotu do szkóÙ równieČ opowiada si¿ Federacja
na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz dziaÙajca przy niej Grupa Edukatorów
Seksualnych PONTON. W ramach grupy dziaÙaj wolontariusze oraz wolontariuszki,
którzy za cel przyj¿li sobie zwi¿kszanie poziomu ïwiadomoïci mÙodzieČy odnoïnie
ich wÙasnej seksualnoïci. Ich dziaÙalnoï° oprócz organizowania spotkaÚ z mÙodzie88
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Č obejmuje równieČ prowadzenie badaÚ odnoïnie do wiedzy uczniów w zakresie
seksualnoïci, a takČe diagnozowanie ich potrzeb w tym zakresie. Wnioski pÙynce
z realizowanych projektów badawczych pozwalaj stwierdzi°, Če problem z edukacj seksualn nie tylko wynika z jej sÙabej dost¿pnoïci dla uczniów (cz¿sto tematyka
seksualnoïci bywa podejmowana tylko w ramach wychowania do Čycia w rodzinie,
brak osobnego przedmiotu, który traktowaÙby o tych zagadnieniach), ale równieČ
z niedostatecznych kompetencji nauczycieli, którzy prowadz zaj¿cia w jej ramach,
a takČe z niedostatecznego zróČnicowania treïci mi¿dzy poziomami nauczania (BieÚko, Izdebski, WČ, 2016). Edukowanie mÙodzieČy przez osoby zbliČone wiekowo ma
swoje niewtpliwe zalety w postaci przeÙamania bariery wstydu czy utrudnionego
wyraČania swoich przekonaÚ.
Za edukacj seksualn w polskiej szkole opowiada si¿ równieČ ïrodowisko seksuologów. Jedn z reprezentantek tego kr¿gu jest Aleksandra Jodko – seksuolog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wskazuje ona na fakt, Če podczas swojej pracy cz¿sto spotyka si¿ z sytuacjami, w których nastolatkowie chccy rozpocz° inicjacj¿ seksualn staj
przed trudnym wyborem – zabezpieczy° si¿ przed niechcian ciČ i tym samym sprzeciwi° si¿ naukom KoïcioÙa czy skorzysta° z naturalnych metod antykoncepcyjnych, jednoczeïnie ryzykujc wczesne macierzyÚstwo czy ojcostwo. Edukacja seksualna winna
wedÙug niej wi¿c przeÙamywa° stereotypy i potoczne myïlenie, które w wielu wypadkach nie maj nic wspólnego ze stanem faktycznym. WÙaïciwa, obiektywna i rzetelna
wiedza moČe zmniejszy° cz¿stotliwoï° wyst¿powania niechcianych ciČ u mÙodych
kobiet, a takČe eliminowa° skutecznie duČ cz¿ï° niepoČdanych zachowaÚ seksualnych. A. Jodko wskazuje na jeszcze jeden istotny aspekt – szkoÙa oraz rodzice powinni
wspóÙpracowa° ze sob w zakresie edukacji seksualnej dzieci i mÙodzieČy. Instytucja
edukacyjna powinna przekazywa° odpowiedni merytoryczn wiedz¿ na temat seksualnoïci czÙowieka, zaï rodzina – ksztaÙtowa° adekwatne wzorce postaw wobec tego
typu aktywnoïci (Edukacja seksualna w polskich szkoÙach (wywiad), 2012).
Zwolennikiem upowszechnienia w szkoÙach edukacji seksualnej jest równieČ Fundacja Dzieci Niczyje. Swoje stanowisko wiČe ona równieČ z jednoczesnym protestem
przeciwko wykorzystywaniu przez Fundacj¿ PRO – Prawo do Čycia akcji „Stop PedoÞlii” jako narz¿dzia, by uniemoČliwi° wprowadzenie edukacji seksualnej do szkóÙ,
czynic z niej instrument seksualizacji dzieci i mÙodzieČy. Przedstawiciele Fundacji
Dzieci Niczyje podkreïlaj, Če seksualizacja jako zjawisko negatywnie nacechowane
prezentuje przedmiotowe podejïcie do dziecka, czynic Þzyczne aspekty najwaČniejszymi w tym przypadku. Edukacja seksualna jest zwizana z podejïciem caÙkowicie
odmiennym – nadajcym mÙodzieČy podmiotowoï° oraz prawo do uzyskania rzetelnych informacji na temat zmian w swoim ciele i wÙasnej seksualnoïci. WÙaïciwie
przekazane, zgodne ze stanem faktycznym informacje pozwalaj mÙodzieČy na prawidÙowe rozpoznanie niepoČdanych zachowaÚ w sferze seksualnej i odpowiedni
reakcj¿ na nie. Dodatkowo odpowiednio wczesna wprowadzona edukacja seksualna
pomaga dzieciom zrozumie°, Če sfera ich seksualnoïci jest integraln cz¿ïci ich osobowoïci, jak kaČdy inny aspekt. Zakres wiedzy dobrany do poziomu ich aktywnoïci
oraz rozwoju pozwala na oswojenie si¿ z tematem i zmniejszenie stresu wynikajcego
z póĊniejszego nadmiaru informacji, który naleČy przyswoi° (Stanowisko FDN w sprawie akcji „Stop PedoÞlii”, 2016).
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Edukacja seksualna – kwestie do dyskusji
W debacie odnoszcej si¿ do wprowadzenia zaj¿° edukacji seksualnej do szkóÙ
rzadko wspomina si¿ o zapleczu, które naleČaÙoby udoskonali°, by caÙe przedsi¿wzi¿cie mogÙo odnieï° powodzenie. Pierwsz kwesti jest niedostateczne przygotowanie
osób, które przedmiot ten miaÙyby prowadzi°. „Okazuje si¿, Če co czwarty nauczyciel
wychowania do Čycia w rodzinie jest katechet bdĊ katechetk, a udziaÙ seksuologów i psychologów w prowadzeniu zaj¿° ledwie przekracza granic¿ bÙ¿du statystycznego.” (WÙodkowski, 2009). Brak jest nauczycieli ze specjalistycznym wyksztaÙceniem
w dziedzinie Čycia rodzinnego, nie mówic o w¿Čszej specjalizacji, jak jest edukacja
seksualna. Innym aspektem jest niedostateczne przygotowanie narz¿dzi, które miaÙyby sÙuČy° prowadzeniu takich zaj¿°. Jedn z niewielu pozycji, cho° równieČ nie stricte
traktujc o seksualnej aktywnoïci czÙowieka jest (przetÙumaczony na j¿zyk polski)
podr¿cznik Carol Hunter-Geboy Edukacja bez tabu (Oryginalny tytuÙ: Life planning
education: A youth development program) (Hunter-Geboy, 2009). Brak jest rodzimego
tytuÙu, który byÙby odpowiednio dopasowany do polskich realiów i rozgraniczaÙby
kolejne poziomy edukacji dostosowujc treïci nauczania do wieku i stopnia rozwoju
uczniów. Ostatnim, cho° nie bezpoïrednio zwizanym ze szkoÙ, ale bardzo istotnym
czynnikiem, który mógÙby wspomóc caÙ inicjatyw¿ jest dziaÙanie rodziców. Pomimo,
iČ w momencie wprowadzenia edukacji seksualnej do szkóÙ to na instytucj¿ edukacyjn przerzuca si¿ wi¿ksz cz¿ï° odpowiedzialnoïci za ksztaÙcenie dzieci i mÙodzieČy
w zakresie tej tematyki, to jednak niezb¿dnym pozostaje ksztaÙtowanie odpowiednich
postaw ku temu, by wiedza ta mogÙa by° przyjmowana i internalizowana. Z badaÚ
wynika, Če rodzice sami nie maj odpowiedniej wiedzy, by postawy takie ksztaÙtowa°
– o seksie i zachowaniach z nim zwizanych nie rozmawiaÙo si¿ w polskich domach
przez caÙe pokolenia. KaČde z pokoleÚ, które za mÙodu narzekaÙo na brak rzetelnej
wiedzy o seksualnych aspektach ludzkiej egzystencji, w momencie kiedy posiadaÙo
potomstwo, równieČ takiej wiedzy mu nie przekazywaÙo (Edukacja seksualna: brak rozmowy o seksie z dzieckiem przyczyn wczesnego rodzicielstwa, 2016).

Podsumowanie
Debata wokóÙ edukacji seksualnej wydaje si¿ by° procesem, w którym osigni¿cie konsensusu pomi¿dzy dwoma stronami jest wÙaïciwie niemoČliwe. Sytuacja taka
wynika równieČ z faktu, Če w dyskurs nad tym przedmiotem szkolnym s uwikÙani
nie tylko rodzice, którzy prezentuj róČnorodne pogldy, ale takČe przedstawiciele
ïrodowisk politycznych, jak równieČ róČne organizacje pozarzdowe. Kompromis
pomi¿dzy nimi jest spraw trudn do osigni¿cia – dla jednych walka w obronie lub
przeciwko edukacji seksualnej jest kwesti wÙasnych ambicji, dla innych – or¿Čem
w walce o elektorat w perspektywie wyborów, zaï dla organizacji pozarzdowych –
moČliwoïci zaistnienia w przestrzeni publicznej i pozyskania sponsorów dla swojej
dziaÙalnoïci. W caÙej tej batalii na drugi, o ile nie na dalszy, plan schodzi dobro dzieci
i mÙodzieČy, którzy to mieliby by° odbiorc treïci w ramach edukacji seksualnej. Samo
hasÙo edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji, jest kojarzone z wieloma podmiotami, najrzadziej zaï wiČe si¿ je z mÙodzieČ. Debata musi ulec przeformuÙowaniu, by
nareszcie zacz¿Ùa skupia° si¿ na potrzebach i dobru wychowanków szkoÙy, a przestaÙa
90
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sÙuČy° zaspokojeniu ambicji dorosÙych, którzy tak zaciekle walcz, by wprowadzono
lub nie wprowadzono jej do polskiej szkoÙy.
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