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PROTEST
W związku z informacją o wprowadzeniu do łódzkich szkół zajęć z zakresu
edukacji seksualnej realizowanych w ramach programu „Profilaktyka ciąż wśród
nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV/AIDS” prowadzonych

przez

Fundację

Nowoczesnej

Edukacji

SPUNK,

stanowczo

protestujemy przeciwko takiej formie edukowania dzieci i młodzieży w dziedzinie
seksualności i wnosimy o całkowite wycofanie się Urzędu Miasta Łodzi i podległych
placówek z finansowania działań Fundacji SPUNK.
Uzasadnienie
Treści oraz sposób przekazywania informacji przez członków Fundacji SPUNK
budzą bardzo poważne wątpliwości co do rzetelności i zgodności z prawdą naukową.
Metody pracy koncentrują się między innymi na przekazywaniu instruktażu
stosowania

środków

antykoncepcyjnych

i

bezpośredniego

lub

pośredniego

zachęcania nastolatków do podejmowania aktywności seksualnej. Jako rodzice oraz
nauczyciele i wychowawcy stanowczo sprzeciwiamy się takim formom edukacji, które
mogą przyczynić się do zwiększenia liczby nieplanowanych ciąż wśród młodzieży,
zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, prowadzących ostatecznie do
poważnej utraty zdrowia lub nawet życia. Nie ma żadnej gwarancji, że stosowane
przez Fundację SPUNK formy profilaktyki przyniosą pozytywne konsekwencje w
zahamowaniu ryzykownych zachowań młodzieży. Spowodowane jest to brakiem
jakichkolwiek konkretnych badań ewaluacyjnych, prowadzonych w trakcie zajęć
przez organy kontroli zewnętrznej, potwierdzających skuteczność działań Fundacji
SPUNK. Zatem nie ma żadnych obiektywnych racji i dowodów badawczych
dotyczących

edukacji

prowadzonej

przez

Fundację

SPUNK,

by

rodzice

i

wychowawcy, czy nauczyciele mogli bezpiecznie posyłać młodzież na tego typu
zajęcia.
Natomiast mając do dyspozycji bogate piśmiennictwo naukowe na temat
skuteczności permisywnej edukacji seksualnej przeprowadzanej w innych krajach,
podjęliśmy jako Forum Rodziców i Wychowawców we współpracy ze środowiskiem

naukowym analizę dostępnych materiałów na ten temat. Okazuje się, że wieloletnie
badania skutków wprowadzania permisywnej edukacji seksualnej w Stanach
Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej dowodzą niezbicie, że długofalowa
realizacja tego typu zajęć nieuchronnie zwiększa występowanie wyżej wymienionych
negatywnych skutków. Komplementarny zbiór aktualnych badań na świecie i w
Polsce na temat skuteczności edukacji seksualnej w szkołach można znaleźć w
publikacji dr. Szymona Grzelaka „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych
młodzieży”1. Z danych tych również wynika jednoznacznie, że tylko działania
profilaktyczne

o

charakterze

abstynenckim

skutecznie

przeciwstawiają

się

niepożądanym zjawiskom. Zachęcanie do aktywności seksualnej i zwiększony
dostęp do antykoncepcji nieuchronnie zwielokrotni liczbę ciąż u nastolatek i w sposób
lawinowy zwiększy zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową. Stanie
się tak, ponieważ nie istnieje skuteczna w 100 % antykoncepcja. Statystyka jest
nieubłagana, dowody na to możemy oglądać w innych krajach. Nie chcemy zatem
cudzych błędów powielać w naszym społeczeństwie.
Wprowadzenie do łódzkich szkół edukacji seksualnej w formie proponowanej
przez Fundację SPUNK w dłuższym okresie czasu narazi samorząd i lokalną
społeczność na ogromne koszty finansowe, społeczne i zdrowotne.

Zwiększona

liczba ciąż nastolatek związana jest z kosztami opieki społecznej, przerwanej
edukacji nastolatków, konieczności zapewnienia podstawowych warunków bytowych
nieletnim matkom. Ponieważ sytuacja taka nie sprzyja budowaniu silnej rodziny
zdolnej samodzielnie wypracować środki na utrzymanie, koszty te zostaną
poniesione głównie przez jednostkę samorządu terytorialnego. Także nieuchronne
rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą płciową, z których część jest
nieuleczalna lub śmiertelna, zwiększy koszty leczenia i opieki zdrowotnej
potencjalnych pacjentów. Istnieje także ogromne ryzyko śmierci młodych ludzi
będących u progu samodzielnego, dorosłego życia.
Pani Prezydent
Apelujemy

o

nieudzielanie

jakichkolwiek

rekomendacji

ani

wsparcia

finansowego dla wyżej wymienionej formy edukacji seksualnej proponowanej przez
Fundację SPUNK. Prosimy także o informowanie przedstawicieli Rad Rodziców o

1

dr Szymon Grzelak, „Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży” Kraków 2009.

poczynionych w tej sprawie działaniach. Rodzice mają pierwsze i niezbywalne prawo
do wychowywania swoich dzieci i w związku z tym do pełnej informacji o
wprowadzaniu do szkół zajęć, czy warsztatów permisywnej edukacji seksualnej.
Ponadto

edukacja

zaproponowana

przez

Fundację

SPUNK

nie

spełnia

podstawowych kryteriów rzetelności. Fundacja traci elementarną wiarygodność i
obiektywizm ponieważ, jak wynika z naszych ustaleń, jej działania wspierane są
m.in. przez firmę Unimil Sp. z o.o. produkującą prezerwatywy. Sytuacja taka rodzi
uzasadnione podejrzenie, że działania Fundacji mają charakter komercyjny i
marketingowy. Nie chcemy, by jakiekolwiek osoby czy firmy zarabiały na naszych
dzieciach kosztem ich zdrowia i życia. Naszym zdaniem niedopuszczalny jest
sponsoring edukacji seksualnej przez firmy produkujące środki antykoncepcyjne.
Jednocześnie

uznajemy

utrzymanie

dotychczasowego

wychowania

prorodzinnego w formie lekcji „wychowanie do życia w rodzinie” i możliwość wsparcia
tego typu wychowania seksualnego poprzez wprowadzenie do szkół za pełną zgodą
rodziców skutecznych programów zintegrowanej profilaktyki ryzykownych zachowań
seksualnych młodzieży, realizujących między innymi takie cele jak:


wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność,



promowanie postaw abstynencji seksualnej, jako najlepszego sposobu na
eliminowanie

nieplanowanych

ciąż

wśród

nastolatków

i

skuteczne

zapobieganie chorobom przenoszonym drogą płciową, w tym HIV/AIDC,


przekazywanie pełnej wiedzy na temat Metod Rozpoznawania Płodności jako
realizacja zaleceń WHO o promowaniu tej metody planowania rodziny.



uwzględnienie

etycznego

aspektu

parametrach

skuteczności

informacji

oraz

o

o

skutkach

sposobach

działania,

ubocznych

metod

antykoncepcyjnych,


przekazywanie

rzetelnych

informacji

o

konsekwencjach

zachowań

ryzykownych,


wprowadzanie profilaktyki korzystania z substancji psychoaktywnych,



nauka kompetencji w zakresie zachowań asertywnych (ochrona przed
wykorzystaniem seksualnym i przemocą),



wzmocnienie

czynników

chroniących

rodzicami, współpraca szkoły z rodzicami.

młodzież:

dobra

komunikacja

z

W Polsce z powodzeniem realizowany jest w szkołach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”,
którego skuteczność została przebadana, a wyniki badań z kilku lat prowadzenia
tego programu dostępne są w publikacji dr Szymona Grzelaka „Profilaktyka
ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży”. Po szczegółowym zapoznaniu
się z programem i badaniami nad skutecznością profilaktyczną uważamy, że jest
to optymalna forma profilaktyki, która zapobiega szerokiemu spektrum zachowań
ryzykownych i problemów

młodzieży jednocześnie (np. alkohol, nikotyna,

narkotyki, przemoc, depresja, ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą
płciową).

Informacje

szczegółowe

dostępne

są

na

stronie

www.program.archipelagskarbow.eu
Jednocześnie zapewniamy o chęci współpracy i pomocy merytorycznoorganizacyjnej w realizacji opisanych wyżej programów profilaktycznych. Chętnie
podejmiemy twórczy dialog z władzami oświatowymi i Wydziałem Zdrowia naszego
miasta dla znalezienia optymalnej formuły zajęć zgodnej z polityką prozdrowotną i
wychowawczą. Jesteśmy pewni, że w toku rzetelnej dyskusji znajdziemy rozwiązania
zapewniające najlepszy rozwój osobowościowy naszych dzieci i podopiecznych.
Mamy nadzieję, że nasz rodzicielski Apel zostanie potraktowany z należną
powagą i w związku z tym nasze postulaty zostaną uznane przez władze miasta za
ważne i słuszne, a ich realizacja spowoduje całkowite wycofanie wsparcia
finansowego ze środków publicznych dla zajęć edukacji seksualnej prowadzonej
przez Fundację SPUNK.
Z wyrazami szacunku
Forum Rodziców i Wychowawców „Nie szkodzić”
www.nieszkodzic.pl
Prosimy o odpowiedź w formie elektronicznej na kontakt@nieszkodzic.pl

