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Apel do Marsza³ka Sejmu RP Pana Marka Jurka
Ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa

Kieruj¹c siê, ogólnoludzkim nakazem etycznym g³osz¹cym bezwarunkowy szacunek dla ¿ycia ka¿dego cz³owieka, a w szczególnoci nauczaniem najwiêkszego z rodu Polaków, S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II  wielkiego obroñcy ¿ycia; wiadomi potêguj¹cych siê zamachów na ¿ycie niewinnych ludzi: terroryzmu, aborcji, eutanazji, postulujemy wzmocnienie prawnej ochrony ¿ycia
cz³owieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przeprowadzenie takiej nowelizacji jej 38 artyku³u, by przyj¹³ on
brzmienie: Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia od momentu poczêcia do naturalnej
mierci.
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Prosimy: w³¹cz siê w tê akcjê!

Zbierz podpisy, przelij pod adresem naszej redakcji  my przeliczymy wszystkie podpisy i przeka¿emy do Kancelarii Sejmu

Uczcijmy Narodowy Dzieñ ¯ycia!

Propozycja dla w³adz samorz¹dowych oraz duszpasterzy rodzin na 2007 rok

WYSTAWA W OBRONIE ¯YCIA
Ojciec wiêty w sprawie najmniejszych

Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia Cz³owieka
przygotowa³o  z myl¹ o obchodach Narodowego
Dnia ¯ycia  wystawê: Ojciec wiêty w sprawie najmniejszych.
W 2004 roku Sejm RP ustanowi³ Narodowy Dzieñ
¯ycia, obchodzony corocznie 24 marca. Dzieñ ten ma
staæ siê okazj¹ do narodowej refleksji nad odpowiedzialnoci¹ w³adz pañstwowych, spo³eczeñstwa i opinii
publicznej za ochronê i budowanie szacunku dla ¿ycia
ludzkiego. Powinien byæ zachêt¹ dla wszelkich dzia³añ
s³u¿¹cych wsparciu i ochronie ¿ycia ludzkiego.
Wystawa to 12 plansz formatu 90 x 60 cm przedstawiaj¹cych m. in. wypowiedzi Papie¿a Jana Paw³a II
zwi¹zane z obron¹ ¿ycia oraz podstawowe informacje
na temat rozwoju dziecka przed narodzeniem.
Wystawa zosta³a opracowana przez artystê Jadwigê M¹czkê. Plansze z plexi umieszczone s¹ na sk³adanych sztalugach.
Wystawa nie zawiera ¿adnych drastycznych zdjêæ.
Wystawê uzupe³nia film o rozwoju cz³owieka od poczêcia oraz film nt. aborcji. Wystawa by³a z powodzeniem
prezentowana w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

w lutym 2005 r., a tak¿e w wielu kocio³ach, m.in.
w Katedrze Opolskiej, Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach, w kociele w. Krzy¿a
w Warszawie. Dokumentacja wystawy dostêpna jest
w internecie pod adresem: http: //www. life. net.
pl/wystawa
Urz¹dzenie takiej wystawy (wraz z projekcjami filmowymi) w urzêdzie miejskim czy gminnym, domu kultury, w bibliotece lub w szkole mo¿e byæ doskona³¹ form¹ uczczenia Narodowego Dnia ¯ycia.
Koszt wystawy  12 plansz ze sztalugami, prawem do publicznego wywietlania filmów wynosi 2350
z³ (w wersji bez sztalug 1350 z³). Ceny netto, nie zawieraj¹ 22% podatku VAT i kosztów transportu.
Ju¿ dzisiaj w³adze samorz¹dowe powinny zarezerwowaæ rodki bud¿etowe na zorganizowanie takiej wystawy w marcu przysz³ego roku!
Zamówienia prosimy kierowaæ do Zak³adu
Wychowawca
Fundacji ród³o, ul. Miko³ajska 17/19,
31-027 Kraków,
tel. /fax (12) 423 22 57.
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Sukces

abstynenckiej edukacji seksualnej (typu A)
Wród wiatowych programów edukacji seksualnej istniej¹ trzy g³ówne rodzaje wychowania seksualnego:
A) wychowanie do abstynencji seksualnej
B) biologiczna edukacja seksualna (promuj¹ca tylko wiedzê nt. ¿ycia seksualnego
oraz stosowanie antykoncepcji; bez promowania zasad etycznych)
C) z³o¿ona edukacja seksualna zawieraj¹ca
oba podejcia.

Badania empiryczne i porównanie sytuacji
zdrowotnej krajów stosuj¹cych odmienne
podejcia do edukacji seksualnej (typu A lub
typu B i C) wskazuj¹, ¿e abstynencka edukacja seksualna jest metod¹ najbardziej efektywn¹  skutkuj¹c¹ obni¿eniem liczby ci¹¿
u nieletnich oraz obni¿eniem liczby chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹ (w tym
HIV/AIDS).

Z zaleceñ Amerykañskiej Akademii Pediatrii:
Abstynencja pozostaje g³ównym rodkiem
prewencyjnym w wysi³kach maj¹cych na celu
obni¿enie wskanika ci¹¿ nieletnich, chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹ i infekcji HIV. (...)
Nieletni powinni byæ zachêcani do powstrzymywania siê od stosunków seksualnych, poniewa¿ jest to najpewniejszy sposób zapobiegania chorobom przenoszonym drog¹ p³ciow¹,
³¹cznie z HIV, oraz zapobiegania ci¹¿y.
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Dawca ¿ycia
Zwyciêzca mierci

Drodzy Przyjaciele!
Drodzy Przyjaciele!
W mediach nieustannie podaje siê informacjê: w polskich szko³ach nie ma edukacji seksualnej; politycy lewicy, feministki powtarzaj¹ to nieprawdziwe stwierdzenie i nachalnie postuluj¹ wprowadzenie do naszych szkó³ edukacji seksualnej takiej, jak¹ ma zachodnia Europa, co mia³oby rzekomo zmniejszyæ liczbê
nieplanowanych ci¹¿ u nieletnich kobiet i ograniczyæ liczbê zaka¿eñ chorobami przenoszonymi drog¹
p³ciow¹.
W bie¿¹cym numerze S³u¿by ¯yciu. Zeszyty Problemowe wykazujemy: w polskich szko³ach od lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku prowadzona jest edukacja seksualna typu A (wed³ug klasyfikacji opracowanej przez Amerykañsk¹ Akademiê Pediatrii i przyjêtej przez rz¹d G. Busha w USA). Ten typ edukacji przyjmuje za g³ówny cel wychowawczy nauczanie m³odzie¿y czystoci i wstrzemiêliwoci seksualnej, oczywicie
w oparciu o wartoci etyczne, widz¹c w tym najlepsz¹ metodê eliminacji nieplanowanych ci¹¿ wród nastolatek oraz skuteczne zabezpieczenie przed chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹, w tym HIV/AIDS.
Ju¿ administracja prezydenta Billa Clintona (obserwuj¹c klêskê edukacji seksualnej typu B i C) wprowadzi³a do amerykañskich szkó³ pañstwowych edukacjê seksualn¹ typu A, przeznaczaj¹c na ten typ edukacji dodatkowe rodki (ponad 130 mln dol.). Administracja kolejnego prezydenta George'a W. Busha, powiêkszaj¹c z roku na rok fundusze na abstynenck¹ edukacjê seksualn¹, doprowadzi³a do sytuacji, w której
w niemal w 100% amerykañskich szkó³ realizowane s¹ abstynenckie programy edukacji seksualnej.
Mamy ju¿ liczne dowody pozytywnych zmian, jakie nast¹pi³y wród amerykañskiej m³odzie¿y wskutek
edukacji abstynenckiej typu A.
W Europie zachodniej panuje permisywna seksedukacja typu B lub C, która prowadzi do wielu niepo¿¹danych zjawisk wród m³odych ludzi (a tak¿e i starszych pokoleñ): wzrostu zachorowañ na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹, zabijania poczêtych dzieci i rodzenia dzieci przez m³odociane matki.
W Polsce dziêki wprowadzeniu za czasów rz¹dów AWS wychowania do ¿ycia w rodzinie, które mo¿na zaklasyfikowaæ jako edukacjê seksualn¹ typu A, mamy dobr¹ sytuacjê; co nie oznacza, ¿e realizowane
dzisiaj programy nie maj¹ byæ udoskonalane a praktyczna ich realizacja przez nauczycieli ulepszona.
Polskie badania przeprowadzone na naszej m³odzie¿y wykaza³y pozytywne po¿¹dane zmiany opinii
i postaw m³odego pokolenia wskutek realizacji programów wychowania do ¿ycia w rodzinie, które s¹ form¹ edukacji seksualnej typu A. Porównanie sytuacji wród wród polskiej m³odzie¿y w aspekcie: ci¹¿ wród
nastolatek, aborcji wród nastolatek czy zachorowalnoci na choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ z sytuacj¹
w krajach europejskich wykazuje totaln¹ klêskê edukacji seksualnej typu B lub C i kto proponuje wprowadzenie do polskich szkó³ edukacji seksualnej brytyjskiej lub szwedzkiej nie wie, o czym mówi, bo nie
chcê nikogo pos¹dziæ o wiadome dzia³ania maj¹ce na celu niszczenie polskiej m³odzie¿y.
Trzeba chocia¿ krótko podkreliæ wielk¹, pozytywn¹ rolê Kocio³a katolickiego, który od dziesiêcioleci
 w formie zorganizowanej w duszpasterstwie rodzin katechezie m³odych prowadzi niestrudzenie dzia³alnoæ wychowawcz¹ na rzecz czystoci, wstrzemiêliwoci (abstynencji), wiernoci ma³¿eñskiej, co stanowi
g³ówne cechy wspó³czesnej edukacji seksualnej typu A.
Z bólem trzeba podkreliæ zdecydowanie negatywn¹ rolê (w ogólnoci; s¹ bardzo nieliczne pozytywne
wyj¹tki) potê¿nych mediów, które jak¿e czêsto promuj¹ rozwi¹z³oæ, podwa¿aj¹ zasady wiernoci ma³¿eñskiej, podaj¹ fa³szywe informacje na temat rzekomej prawie stuprocentowej skutecznoci rodków antykoncepcyjnych.
Wyra¿am nadziejê, ¿e ten numer S³u¿by ¯yciu stanie siê elementem powa¿nej, merytorycznej dyskusji nad polskim modelem wychowania do ¿ycia w rodzinie i skutecznie zablokuje próby wprowadzenia fatalnej w skutkach permisywnej edukacji seksualnej typu B lub C.

dr in¿. Antoni Ziêba
redaktor naczelny

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.pro-life.pl
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Dowiadczenia USA i Wielkiej
Brytanii:
Nieskutecznoæ biologicznej edukacji seksualnej (typu B lub C) oraz skutecznoæ
abstynenckiej edukacji seksualnej (typu A)
Pocz¹tki dzia³añ zwi¹zanych z wprowadzeniem do szkó³ edukacji seksualnej
nale¿y wi¹zaæ z za³o¿on¹ w 1928 r.
w Berlinie przez Mangusa Hirschfelda
wiatow¹ Lig¹ Reformy Seksualnej,
skupiaj¹c¹ znanych wówczas liberalnych
seksuologów, którzy zamierzali doprowadziæ m.in. do rozpowszechnienia antykoncepcji, legalizacji aborcji, legalizacji prostytucji, upowszechnienia rozwodów i wprowadzenia do szkó³ edukacji
seksualnej bez zasad etycznych, a ograniczonej do biologizmu i instrukta¿u stosowania rodków antykoncepcyjnych.
W pocz¹tkowym etapie dzia³añ realizuj¹cych powy¿sze cele aktywn¹ dzia³alnoæ wykaza³a za³o¿ona w Szwecji w r.
1933 Narodowa Liga Wychowania Seksualnego, której ju¿ w 1945 r. uda³o siê
wprowadziæ do szwedzkich szkó³ obowi¹zkow¹ edukacjê seksualn¹. W Stanach Zjednoczonych aktywn¹ dzia³alnoæ na rzecz edukacji seksualnej prowadzi powsta³a w 1964 r. Rada Stanów
Zjednoczonych ds. Informacji i Edukacji
Seksualnej (SIECUS) wraz z Amerykañskim Stowarzyszeniem Wyk³adowców,
Doradców i Terapeutów ds. Seksu
(AASECT). Aktualnie w skali wiata
najbardziej aktywn¹ dzia³alnoæ prowadzi Miêdzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (International
Planned Parenthood Federation), za³o¿ona w 1952 r. i posiadaj¹ca filie w ponad
100 krajach (w Polsce jej fili¹ jest Towarzystwo Rozwoju Rodziny). Wymieniæ
w tym kontekcie nale¿y tak¿e niektóre
agendy ONZ, UNICEF-u, WHO, Bank
wiatowy, a tak¿e amerykañskie fundacje: Fundacjê Forda oraz Fundacjê Rockefellera. Powszechnie edukacjê seksualn¹ zaczêto wprowadzaæ w Stanach
Zjednoczonych i w Europie Zachodniej
z koñcem lat szeædziesi¹tych i na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Najwiêksze zbiory informacji nt. skutków edukacji seksualnej odnosz¹ siê do USA i w³anie od tego kraju  w latach dziewiêædziesi¹tych  rozpoczyna siê pozytywny proces: wycofywanie siê w³adz
S³u¿ba ¯yciu I/2007

owiatowych i pañstwowych z programów liberalnej i permisywnej edukacji
seksualnej i wprowadzanie programów
wychowania promuj¹cych pozama³¿eñsk¹ abstynencjê seksualn¹ oraz wiernoæ
ma³¿eñsk¹.

Trzy rodzaje edukacji
seksualnej
W literaturze przedmiotu
wyró¿nia siê trzy g³ówne
rodzaje wychowania seksualnego:
A) wychowanie do czystoci  abstynencji seksualnej (chastity education,
abstinence-only education)
B) biologiczn¹ edukacjê
seksualn¹ (biological sex
education)
C) z³o¿on¹ edukacjê seksualn¹ zawieraj¹c¹ oba powy¿sze podejcia (comprehensive sex education)1.
Program wymieniony w punkcie
A przyjmuje za podstawê og³oszon¹
przez Papiesk¹ Radê ds. Rodziny w 1995 r.
instrukcjê Ludzka p³ciowoæ: prawda
i znaczenie. Wskazania dla wychowania
w rodzinie. Wymieniona w punkcie B
biologiczna seksedukacja opiera siê na
przekazie informacji biologicznych, informacji nt. metod zapobiegania ci¹¿y,
lecz nie promuje zasad moralnych czy
formacji duchowej.

Podany w punkcie C rodzaj edukacji
seksualnej, realizowany przez wspomnian¹ Federacjê Planowanego Rodzicielstwa, bazuje na szeciu grupach zagadnieñ:
wiedza biologiczna nt. ludzkiej
prokreacji;
l informacje nt. rozwoju p³ciowego;
l informacje nt. zapobiegania wykorzystywania seksualnego
l informacje nt. kontroli urodzeñ
l informacje nt. aborcji i jej dostêpnoci;
l informacje nt. rodków antykoncepcyjnych oraz ich dostêpnoci.
l

Zmiana polityki w USA
Pocz¹tki zmian w polityce zdrowotnej w dziedzinie edukacji seksualnej
m³odzie¿y w USA maj¹ miejsce od lat
90. ubieg³ego wieku. Od tego czasu amerykañskie ministerstwo zdrowia wdra¿a
strategiczny plan Zdrowa ludnoæ
2010, który zak³ada m.in. zmniejszenie
liczby nastolatków aktywnych seksualnie. Najwiêksz¹ zmian¹ by³o jednak
wprowadzenie abstynenckich programów edukacji seksualnej, które dokonuj¹ pozytywnej rewolucji w tamtejszym
spo³eczeñstwie.
W 1988 r. jedynie 2 proc. amerykañskich nauczycieli w szko³ach rednich
zaleca³o abstynencjê jako jedyny pewny
rodek zapobiegania ci¹¿y oraz chorobom wenerycznym  w 1999 r. robi³o to
ju¿ 23 proc. nauczycieli2. Obecnie, wed³ug danych the School Health Policies
and Programs Study, w 96% amerykañskich szkó³ rednich abstynencja jest
nauczana jako najlepsza metoda zapobiegania niechcianej ci¹¿y (dane za
rok 2000)3. Z najnowszych badañ wynika, ¿e dot¹d 86% amerykañskich nastolatek i 83% nastolatków otrzyma³o formalny przekaz, jak odmawiaæ podjêcia
aktywnoci seksualnej4.
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1996 Welfare Reform. Reforma
wprowadzona w 1996 r. w USA przeznaczy³a 250 mln $ z funduszy federalnych
na abstynenck¹ edukacjê seksualn¹. Reformê wprowadzono na mocy przepisów
prawa zawartych w Public Law 104193
sekcja 510 Social Security Act. Prawo
precyzyjnie okrela, czym jest abstinence education  edukacja abstynencka:
l jedynym celem tej edukacji jest
uczenie spo³ecznych, psychologicznych i zdrowotnych korzyci
wynikaj¹cych z abstynencji seksualnej;
l przedstawia seksualn¹ abstynencjê
poza ma³¿eñstwem jako po¿¹dan¹
normê dla uczniów na wszystkich
poziomach nauczania;
l uczy, ¿e abstynencja seksualna jest
jedyn¹ pewn¹ drog¹ zapobiegania
chorobom wenerycznym i innych
zwi¹zanych z nimi problemom zdrowotnym, a tak¿e pewnym sposobem
unikniêcia ci¹¿ pozama³¿eñskich;
l uczy, ¿e monogamiczne, wierne
ma³¿eñstwo powinno stanowiæ standard dla wspó³¿ycia seksualnego;
l pokazuje, ¿e pozama³¿eñskie kontakty seksualne powoduj¹ negatywne skutki fizyczne i psychiczne;
l wskazuje, ¿e posiadanie dzieci pozama³¿eñskich jest zwi¹zane z neObecnie w USA s¹ trzy federalne programy, w ramach których siê abstynenck¹ edukacjê seksualn¹:
1) Adolescent Family Life, program
wprowadzony w 1981 r. na mocy Title
XX of The Public Health Services Act
(P. L. 9735)
2) Block Grants, wprowadzony w 1996 r.
na mocy Welfare Refom bill section
912 of Public Law 104193
3) SPRANTS Direct Grants (Special Projects of Regional and National Significance) wprowadzony w 2000 r. w ramach dodatkowych przepisów prawnych (P. L. 106246).
Przyk³adowe wielkoci funduszy na
abstynenck¹ edukacjê seksualn¹
w USA5:
2001 r.  80,157 mln $
2002 r.  102 mln $
2003 r.  117 mln $
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gatywnymi skutkami dla nich samych, rodziców i spo³eczeñstwa;
l uczy m³odych ludzi, jak odrzucaæ
propozycje seksualne oraz ¿e alkohol i narkotyki zwiêkszaj¹ sk³onnoæ do przyjmowania ofert seksualnych;
l uczy, jak wa¿ne jest uzyskanie samowystarczalnoci przed podjêciem aktywnoci seksualnej.
Amerykañski program edukacji seksualnej, aby móg³ byæ finansowany z powy¿szych funduszy przewidzianych dla
programów abstinence  only, musi
jednoznacznie wychowywaæ m³odzie¿
do wykluczenia jakiegokolwiek wspó³¿ycia seksualnego poza ma³¿eñstwem
i odrzucaæ nauczanie antykoncepcji.
Zmiana polityki nauczania w ramach
edukacji seksualnej ma ju¿ wymierne
skutki. USA dowiadczy³y spadku zarówno ci¹¿, jak i aborcji u nieletnich.
30-procentowy spadek ci¹¿ u nieletnich

w USA spowodowa³ powrót do najni¿szego poziomu od 1946 r. Polityka USA
zas³uguje na powa¿ne rozwa¿enie. Jedyne jak dot¹d opublikowane badania zrecenzowane przez ekspertów, dotycz¹ce
wyjanienia przyczyn wskazuj¹, ¿e
zmiana pierwszorzêdowych zachowañ
seksualnych [ograniczanie b¹d redukcja
stosunków seksualnych, nie za stosowanie zabezpieczeñ] ma tu znacz¹c¹ rolê.
66-procentowy spadek ci¹¿ u niezamê¿nych nastolatek miêdzy rokiem
1991 a 1995 przypisuje siê wzrostowi
zachowañ abstynenckich. 53-procentowy spadek w liczbie ci¹¿ nieletnich
miêdzy rokiem 1991 a 2001 przypisuje
siê zmianom w zachowaniach seksualnych, w³¹czaj¹c w to abstynencjê. Ale
jak dot¹d rz¹d Wielkiej Brytanii zdaje siê
nie zauwa¿aæ tak uderzaj¹cych dowodów[... ] W Wielkiej Brytanii panuje obawa, ¿e zwiêkszenie dostêpu do antykoncepcji bez rozwa¿enia szerszych na-

Pozytywne trendy w USA, bêd¹ce wynikiem zmiany w podejciu do edukacji seksualnej
(wprowadzenia programów abstynenckich typu A)
rok
Wskanik ci¹¿
wród nastolatek
(1519 lat)
Wskanik aborcji
wród nastolatek
(1519 lat)

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2002

115,3

108

99,6

91,4

85,7

79,5

75,4

37,4

33,9

29,4

27,1

24,7

22,8

21,7

Za: Guttmacher Institute, US Pregnancy Rate Statistics, Sept. 2006

Wyniki badania National Youth Risk Behaviour Survey, przeprowadzanego co dwa lata
w szko³ach publicznych i prywatnych w USA na uczniach z poziomów kszta³cenia od 9 do 12.
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Procent uczniów, którzy kiedykolwiek odbyli stosunek seksualny
54,1

53

53,1

48,4

49,9

45,6

46,7

46,8

Procent uczniów, którzy mieli minimum 4 (lub wiêcej) partnerów seksualnych
18,7

18,7

17,8

16

16,2

14,2

14,4

14,3

Procent uczniów aktualnie aktywnych seksualnie
(mieli stosunek seksualny w ci¹gu 3 miesiêcy przed badaniem)
37,5

37,5

37,9

34,8

36,3

33,4

34,3

33,9

Procent aktywnych seksualnie uczniów, którzy za¿ywali pigu³ki
antykoncepcyjne przed ostatnim stosunkiem
20,8

18,4

17,4

16,6

16,2

18,2

17

17,6

Procent uczniów, którzy kiedykolwiek byli uczeni nt. prewencji HIV/AIDS
83,3

86,1

86,3

91,5

90,6

89

87,9

87,9

ród³o danych: CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Department of Health and Human Services http: //www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/pdf/trends/2005_YRBS_Sexual_Behaviors.pdf
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stêpstw tego kroku dla zachowañ seksualnych, mo¿e okazaæ siê kontrproduktywne
w skutkach dla zdrowia seksualnego i doprowadziæ do wzrostu odsetek ci¹¿ u nastolatek i zara¿eñ chorobami przenoszonymi droga p³ciow¹.  napisa³ w Postgraduate Medicine Journal brytyjski naukowiec dr T. Stammers6. Druga z przytoczonych liczb (53%) jest redni¹ dla populacji nastolatek w USA. Warto podkreliæ, ¿e w poszczególnych grupach spo³ecznych otrzymano ró¿ne wyniki: np.
w grupie bia³ych kobiet stwierdzono
63,9% udzia³ czynnika pierwszorzêdowej
zmiany zachowañ seksualnych (redukcja
liczby dowiadczeñ seksualnych) w obni¿eniu wskanika ci¹¿7. Tabele na str. 4
ukazuj¹ pozytywne efekty abstynenckiej
edukacji seksualnej, która jest realizowana w USA od lat 90. ubieg³ego wieku. Obni¿a siê odsetek nastolatków aktywnych seksualnie oraz obni¿a siê odsetek nastolatków po inicjacji seksualnej. Zmniejsza siê iloæ nastolatków posiadaj¹cych wiêcej ni¿ 4 partnerów seksualnych.

Spadek liczby przypadków rze¿¹czki u ch³opców w wieku 1519 lat w USA

http: //www. cdc. gov/std/stats/figures/figR. htm

Spadek liczby przypadków rze¿¹czki u dziewcz¹t w wieku 1519 lat w USA

Inne pozytywne trendy wród
m³odzie¿y w USA:
l wskanik urodzeñ wród nastolatków w wieku 1014 lat obni¿y³ siê do
poziomu najni¿szego od 1946 r. W 1994 r.
mia³o miejsce najwiêcej ¿ywych urodzeñ u nastolatek w tej grupie wiekowej
 12 901. W roku 2002 liczba ta zmala³a do 7315  o 38 procent, mimo 16-procentowego wzrostu populacji kobiet
w tym przedziale wiekowym. W 1990 r.
wskanik ¿ywych urodzeñ u nastolatek
miêdzy 10 a 14 rokiem ¿ycia wyniós³ 1,4
przypadków na 1000 kobiet, w 2002
wskanik ten wyniós³ 0,78.
l procent ch³opców w wieku 15-17
po inicjacji seksualnej spad³ z 43 w roku
1995 do 31 w 2002, za w przedziale
wiekowym 1819 z 75% do 64%9
l procent dziewcz¹t w wieku 15-17
lat po inicjacji seksualnej spad³ z 38
w 1995 do 30 w 200210.
l zmniejsza siê procent najm³odszych nastolatków (poni¿ej 15. roku ¿ycia) po inicjacji seksualnej. Dla ch³opców wskanik po inicjacji seksualnej
wynosi³ w 1995 r. 21%, za w 2002 
15%. Dla dziewczynek wskanik po inicjacji seksualnej wynosi³ w 1995 r. 19%,
za w 2002  13%11.
l W ci¹gu 12 lat miêdzy rokiem 1988
a 2000 nast¹pi³ 17-procentowy spadek
przypadków opryszczki typu 2, najczêstszego przypadku opryszczki narz¹dów

S³u¿ba ¯yciu I/2007

http: //www. cdc. gov/std/stats/figures/figQ. htm

Spadek liczby przypadków syfilisu u dziewcz¹t w wieku 1519 lat w USA

http: //www. cdc. gov/std/stats/figures/figQ. htm

p³ciowych wród ludzi w wieku 14 do 49
lat12.
Powy¿sze dane ukazuj¹ pozytywne zmiany w zakresie zachowañ seksualnych, ci¹¿ u nieletnich oraz zdrowia nastolatków w USA na przestrzeni ostatnich 20 lat. Warto podkreliæ,
¿e jest to sytuacja precedensowa,
w innych krajach  wskutek szero-

kich zmian spo³eczno-kulturowych 
maj¹ miejsce przeciwne trendy. Te
dane, wsparte szacunkami badaczy
zajmuj¹cych siê problematyk¹ edukacji seksualnej, potwierdzaj¹ tezê,
¿e abstynencka edukacja seksualna,
jaka ma miejsce w USA, doprowadzi³a do pozytywnych zmian w spo³eczeñstwie.
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C, opart¹ na przekazywaniu biologicznej wiedzy nt. ¿ycia seksualnego
i motywowaniu do stosowania antykoncepcji. Ca³a m³odzie¿ w wieku od
11 do 14 lat objêta jest w szko³ach
edukacj¹ seksualn¹. Obecnie wszystkie szko³y maj¹ obowi¹zek przeprowadzania lekcji edukacji seksualnej
wród uczniów w przedziale wiekowym miêdzy 1114 lat19. Pojawiaj¹
siê ju¿ nawet pomys³y objêcia edukacja seksualn¹ piêciolatków. Niezale¿na instytucja doradcza Advisory Gro-

Spadek liczby przypadków syfilisu u ch³opców w wieku 15-19 lat w USA

http: //www. cdc. gov/std/stats/figures/figU. htm

(41 proc. z nich dokona³o aborcji).
Iloæ dziewczynek poni¿ej 14. roku
¿ycia, które zasz³y w ci¹¿ê wzros³a
z 334 w r. 2003 do 341 w 2004 r. (60
% tych ci¹¿ zakoñczy³o siê aborcj¹).
Nieznaczny spadek ci¹¿ zaobserwowano wród 14- i 15-latek16.
Oficjalne brytyjskie statystki
(UKs Office for National Statistics)
mówi¹ o wzrocie procentu dzieci rodz¹cych siê poza zwi¹zkiem ma³¿eñskim: w 1980 r. by³o to 12%, w 2004
 42%. Wielka Brytania jest obecnie
czwartym krajem w Europie pod
wzglêdem iloci dzieci rodz¹cych siê
poza ma³¿eñstwem (po Szwecji, Danii
i Francji)17.

Sytuacja w Wielkiej
Brytanii
Wielka Brytania ma najwy¿szy
wskanik ci¹¿ wród nieletnich w Europie (26 urodzeñ na 1000 kobiet
w wieku 1519 lat13). Wiek inicjacji
seksualnej obni¿y³ siê w latach dziewiêædziesi¹tych do 16 lat (wród kobiet nast¹pi³o to w pierwszej, a wród
mê¿czyzn w drugiej po³owie ostatniej
dekady). Wzrasta tak¿e rednia liczba
partnerów seksualnych wród Brytyjczyków14. W ci¹gu ostatnich 10 lat nast¹pi³ 20-procentowy wzrost ostrych
zachorowañ na choroby przenoszone
drog¹ p³ciow¹ wród mê¿czyzn i 56procentowy wród kobiet. Zapadalnoæ na chlamydiê przenoszon¹ drog¹
p³ciow¹ wzros³a o 223% od 1996
i wynosi 109 000 zarejestrowanych
przypadków15. Wród 17-latek 20 921
zasz³o w ci¹¿ê w r. 2004 w porównaniu do 20 835 w roku poprzednim

Edukacja seksualna typu B
lub C: promocja
antykoncepcji
Wielka Brytania prowadzi permisywn¹ edukacjê seksualn¹ typu B lub

Wzrost liczby przypadków chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ w Wielkiej Brytanii
w latach 19962002

Infekcje

Liczba
przypadków 2002 r.

chlamydia
k³yciny sromu
rze¿¹czka
opryszczka narz¹dów p³ciowych
syfilis

20 908
12 219
4 994
2747
47

Procentowy wzrost
miêdzy rokiem 1996 a 2002
67%
23%
117%
26%
571%

ród³o: Parlament WB, Parliamentary Office of Science and Technology, Postnote, April
2004 No 217 http: //www. parliament. uk/documents/upload/POSTpn217. pdf
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Aborcje wród nastolatek w Wielkiej
Brytanii (w tysi¹cach)
(www.statistics.gov.uk)

Lata

1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Aborcje
u dziewcz¹t
poni¿ej 16.
roku ¿ycia
3,2
3,6
3,4
3,8
3,6
3,7
3,7
3,7
4,0
3,8
3,8

Aborcje
u dziewcz¹t
miêdzy 16.
a 19. rokiem
¿ycia
31,1
28,8
29,9
33,2
32,8
33,2
33,4
33,0
34,2
35,5
35,3

Warto podkreliæ, ¿e w omawianym okresie liczba osób w wieku
1524 lata w Wielkiej Brytanii zmala³a z 8 168 000 w roku 1991 do
7 228 000 w roku 200118, wiêc
wzrost liczby aborcji wród nastolatek w tym kraju oznacza znacz¹ce
pogorszenie sytuacji.

up on Teenage Pregnancy zarekomendowa³a brytyjskiemu rz¹dowi uczenie
dzieci o aborcji ju¿ w wieku 5 lat20.
Przewodnicz¹ca tej grupy Gill Frances
opowiedzia³a siê za rozdawaniem prezerwatyw 12-latkom.

Darmowa antykoncepcja
i rodki wczesnoporonne
W szpitalach i przychodniach rozdawane s¹ broszury z odpowiedziami
S³u¿ba ¯yciu I/2007

Zapadalnoæ na chlamydiê w Wielkiej Brytanii (za: Health Protection Agency)

edukacji seksualnej prowadzonego
przez North Devon Primary Care
Trust 14-latki z Braunton Community College otrzymuj¹ darmowe
rodki wczesnoporonne oraz prezerwatywy (warunkiem ich uzyskania
jest uczestniczenie w zajêciach).22
Angielskie w³adze owiatowe wprowadzi³y w lutym 2001 r. bezp³atne
rozdawnictwo nawet 11-letnim
uczennicom (bez wiedzy i zgody rodziców) pigu³ek poronnych typu
RU-486.

Nowe propozycje

http: //www. hpa. org. uk/infections/topics_az/hiv_and_sti/images/sti_slides/slide_4. gif

Zapadalnoæ na opryszczkê w Wielkiej Brytanii (za: Health Protection Agency)

Rz¹dowe propozycje wysuniête
przez National Institute for Clinical
Excellence dla lekarzy pierwszego
kontaktu sprowadzaj¹ siê do oferowania antykoncepcji dzieciom zg³aszaj¹cym siê do lekarza z ró¿nych
powodów. Program ma obj¹æ ju¿
13-latków  nawet tych, którzy nie
prosz¹ o konsultacjê w tej sprawie23. Z kolei Institute for Public
Policy Research rekomenduje nauczanie dzieci o antykoncepcji ju¿
w wieku 1011 lat.24

G³osy krytyki

http: //www. hpa. org. uk/infections/topics_az/hiv_and_sti/images/sti_slides/slide_19. gif

na wszelkie pytania z tej dziedziny 
od opisu dzia³ania pigu³ek po choroby
weneryczne. Wszelka antykoncepcja
jest darmowa. ¯eby dostaæ rodki antykoncepcyjne nie trzeba nawet iæ do lekarza pierwszego kontaktu. Wystarczy
udaæ siê do kliniki planowania rodziny, a te
funkcjonuj¹ w prawie ka¿dej dzielnicy. PiS³u¿ba ¯yciu I/2007

gu³ki antykoncepcyjne przepisuje siê nawet 10-letnim dziewczynkom21. Nastolatki (do 16. roku ¿ycia) mog¹ siê udaæ
do specjalnych, przeznaczonych dla
nich klinik. W Szkocji np. dzia³a organizacja Crew 2000, rozdaj¹ca prezerwatywy m³odzie¿y od 13. roku ¿ycia.
W ramach pilota¿owego programu

W 2006 r. podnios³y siê
w Wielkiej Brytanii g³osy o koniecznoci likwidacji ministerialnej instytucji odpowiedzialnej za
zapobieganie ci¹¿om nieletnich
(Teenage Pregnancy Unit). Zainwestowanie 150 milionów funtów
w kampaniê maj¹c¹ zmniejszyæ
iloæ ci¹¿ u nieletnich nie przynios³o efektów. Wrêcz przeciwnie:
profesor David Paton z Nottigham
University Business School stwierdzi³: Pieni¹dze podatników wydawane przez Teenage Pregnancy
Unit nie przynosz¹ efektów. Rz¹d
powinien przemyleæ zamkniêcie
tej instytucji25.

Podsumowanie
Dowiadczenia Wielkiej Brytanii (gdzie prowadzona od lat
permisywna seksedukacja, nastawiona na promocjê antykoncepcji
oraz rodków wczesnoporonnych
doprowadzi³a do pogorszenia sytuacji zdrowotnej i spo³ecznej
7
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Zapadalnoæ na rze¿¹czkê w Wielkiej Brytanii (za: Health Protection Agency)

Badania empiryczne
nad skutecznoci¹
abstynenckich
programów edukacji
seksualnej typu A
Najlepsze programy abstynenckiej
edukacji seksualnej w USA26

http: //www. hpa. org. uk/infections/topics_az/hiv_and_sti/images/sti_slides/slide_12. gif

Zapadalnoæ na syfilis w Wielkiej Brytanii (za: Health Protection Agency)

http: //www. hpa. org. uk/infections/topics_az/hiv_and_sti/images/sti_slides/slide_23. gif\
wród nastolatków) oraz USA (gdzie
jasno widaæ pozytywne efekty konsekwentnej abstynenckiej edukacji
seksualnej typu A) jednoznacznie
wskazuj¹, ¿e jedynym skutecznym
sposobem zmniejszenia liczby ci¹¿
u nieletnich, zmniejszenia liczby za8

ka¿eñ przenoszonych drogami
p³ciowymi (w tym HIV/AIDS) jest
promowanie w szko³ach abstynencji
seksualnej wród m³odzie¿y (czyli
konsekwentne realizowanie edukacji seksualnej typu A  abstinence
only).

Poni¿ej przytaczamy listê programów abstyneckich, których skutecznoæ w redukowaniu wczesnej
aktywnoci seksualnej zosta³a udowodniona empirycznie. (Wszystkie
wymienione poni¿ej szczegó³owe
programy zawieraj¹ siê oczywicie
w edukacji seksualnej typu A 
abstinence only).
1. Virginity Pledge Programs
2. Not Me, Not Now
3. Operation Keepsake
4. Abstinence by Choice
5. Virginity Pledge Movement
6. Teen Aid, Sex Respect oraz
Values and Choices
7. Family Accountability Communicating Teen Sexuality
(FACTS)
8. Postponing Sexual Involvement (PSI)
9. Project Taking Charge
10. Teen Aid Family Life Education Project.
l Innym programem abstyneckim, którego skutecznoæ (mierzona
redukcj¹ stosunków seksualnych
w ci¹gu ostatniego miesi¹ca wród
m³odzie¿y bior¹cej w nim udzia³
w porównaniu z grup¹ kontroln¹)
jest program Sex Can Wait27.
l Pozytywne efekty zbadano
równie¿ wród uczniów uczestnicz¹cych w programie Choosing the
Best. Po roku od uczestniczenia
w zajêciach 11% uczniów deklarowa³o aktywnoæ seksualn¹
w porównaniu do 21% w grupie
kontrolnej uczniów nieuczestnicz¹cych w tym programie. Badania
przeprowadzi³ Medical Institute for
Sexual Health28.
l Szerokie badania na 2069
uczniach nad skutecznoci¹ programów abstynenckich przeprowadzono w 2001 roku29. Uczniowie
uczestnicz¹cy w abstynenckich proS³u¿ba ¯yciu I/2007

gramach wykazywali po 5 miesi¹cach od
zakoñczenia programu znacz¹cy wzrost
wiedzy nt. ryzyka zara¿enia HIV i chorobami wenerycznymi oraz w przekonaniach abstynenckich. Zmniejszy³y siê zarówno intencje podejmowania aktywnoci seksualnej, jak i stosowania prezerwatyw. Uczniowie, którzy podjêli
w ci¹gu 5 miesiêcy od ukoñczenia programu aktywnoæ seksualn¹, mieli zarówno mniejsz¹ iloæ partnerów seksualnych jak i stosunków. Zaobserwowano równie¿ pozytywne zmiany w postawach dotycz¹cych aktywnoci seksualnej (zw³aszcza dotycz¹cych przygodnych kontaktów) w grupie uczniów dotychczas ju¿ aktywnych seksualnie.
l Badania30 przeprowadzone na
1400 m³odych kobietach w USA wykaza³y, ¿e kobiety uczestnicz¹ce w szkole
w abstynenckiej edukacji seksualnej
lub ³¹czonej abstynenckiej edukacji
z edukacj¹ nt. antykoncepcji 1,68 raza
rzadziej zachodzi³y w ci¹¿ê ni¿ kobiety, które nie bra³y udzia³u w takiej
edukacji. Badano równie¿ wp³yw edukacji seksualnej polegaj¹cej g³ównie na
przekazywaniu informacji nt. antykoncepcji i stwierdzono, ¿e znacz¹co mniej
kobiet dowiadczy³o nieplanowanej ci¹¿y, gdy uczestniczy³y one w edukacji
seksualnej, w której g³ówny nacisk k³adziono na abstynencjê. Wa¿nym wnioskiem z tego badania jest, ¿e ni¿szy
wskanik nieplanowanych ci¹¿ wystêpowa³ u kobiet, które uczestniczy³y
w edukacji seksualnej skoncentrowanej na abstynencji ni¿ u kobiet, których
edukacja seksualna koncentrowa³a siê
przede wszystkim na antykoncepcji lub
nie dotyczy³a w ogóle ¿adnej metody
kontroli urodzeñ. Autorki badania przywo³uj¹ w swoim artykule podobne wyniki uzyskane przy badaniu wp³ywu abstynenckiej edukacji seksualnej na iloæ
aborcji wród m³odych kobiet oraz swoje wczeniejsze badania nad kobietami
korzystaj¹cymi z internetowych serwisów dotycz¹cych ci¹¿y i antykoncepcji.
Równie¿ w tych wczeniejszych badaniach (Bonner, Terwilliger, Kuba, Birth
Control Education Variables as Predictors of Unplanned Pregnancy, Western
Psychological Association, April 1999)
stwierdzono ni¿szy wskanik ci¹¿ u kobiet, które dowiadczy³y abstynenckiej
edukacji seksualnej.
l Kolejnym badaniem stwierdzaj¹cym pozytywne efekty abstynenckiej
edukacji seksualnej s¹ badania nad programem FACTS (Family Accountability
Communicating Teen Sexuality). BadaS³u¿ba ¯yciu I/2007

nia trwa³y 3,5 roku. 140 uczniów podzielono na 6 grup. W 4 z grup badanie wykaza³o znacz¹cy wzrost postaw abstynenckich wród uczniów31.
l Analiza abstynenckiego programu Best Friends z Columbii, który
obecnie jest stosowany w 100 szko³ach
w ca³ych Stanach Zjednoczonych wykaza³a, ¿e uczniowie uczestnicz¹cy
w programie niemal 6,5 razy czêciej
wstrzymuj¹ siê od aktywnoci seksualnej ni¿ grupa kontrolna32.
l Dr Elaine Borawski przeprowadzi³a badania nad skutecznoci¹ programów
abstynenckich nauczanych w szko³ach
w Cleveland. Wyniki jej badañ opublikowa³ Journal of Health Behavior w padzierniku 2005 roku. Z badañ nad 2069
uczniami wynika, ¿e po piêciu miesi¹cach po zakoñczeniu programu abstyneckiego For Keeps prowadzonego
przez organizacjê Operation Keepsake
uczniowie bior¹cy w nim udzia³ mieli
mniej zarówno stosunków seksualnych
jak i partnerów seksualnych33.
l Badania na Uniwersytecie Brigham w Utah (USA) wykaza³y, ¿e programy abstynenckie s¹ skuteczne, a ich
autorzy zalecaj¹ dalsze wprowadzenie
tych programów do szkó³ publicznych.
Autorzy zwracaj¹ uwagê, ¿e skutecznoæ
tych programów jest wysoka nawet
wród uczniów szkó³ rednich34.
l W amerykañskim stanie Illinois
przeprowadzono ewaluacjê programu
edukacji seksualnej, który promowa³
abstynencjê. Udokumentowano zmianê
w postawach uczniów  przed zajêciami 60 proc, z nich uwa¿a³o abstynencjê
za najlepszy sposób unikniêcia niechcianej ci¹¿y. Natomiast po przeprowadzeniu programu 80 proc. uczniów stwierdzi³o, ¿e abstynencja jest najbardziej
zdrowym sposobem unikniêcia niechcianej ci¹¿y35.
l W 20 amerykañskich stanach
w 112 szko³ach wprowadzono program
edukacji seksualnej sygnowany przez
Fundacjê Josepha P. Kennedyego Jr.
W jednej ze szkó³ wskutek tego programu iloæ ci¹¿ w 9 klasie spad³a z 14 w roku poprzedzaj¹cym kurs do 2 w roku nastêpnym36.
l W d¹¿eniu do ograniczenia epidemii chorób przenoszonych drog¹
p³ciow¹ i ci¹¿ wród nastolatek amerykañskie s³u¿by medyczne polega³y niemal wy³¹cznie na upowszechnianiu stosowania rodków antykoncepcyjnych.
Dzia³ania zmierzaj¹ce do opónienia inicjacji seksualnej wród nastolatków mog¹ lepiej odpowiedzieæ na ten problem

 stwierdzi³ amerykañski badacz J. Mc
Ilhaney w amerykañskim czasopimie
medycznym American Journal of Obstetrics & Gynecology37. W innym
miejscu autorzy pisma American Journal of Obstetrics & Gynecology stwierdzaj¹: Poprzez wspieranie nieletnich
w opónianiu inicjacji seksualnej mo¿emy daæ du¿ej czêci z nich nadziejê.
Lekarze powinni przodowaæ w podkrelaniu tego podejcia zarówno
wród swoich pacjentów, jak i w organizacjach medycznych38.

Badania zrealizowane
w Kenii, Zambii i Chile
l Kenia. Na miêdzynarodowej konferencji w Waszyngtonie (International
Conference on Global Health) przedstawiono wyniki badañ nad skutecznoci¹
abstynenckiego programu edukacji seksualnej w Kenii (Stay Alive Program).
Badania prowadzono przez dwa i pó³ roku na 957 uczniach z 51 ró¿nych szkó³.
Zaobserwowano 61-procentowy spadek ci¹¿ wród nieletnich po przeprowadzeniu programu abstynenckiego.
Przed programem wskanik ci¹¿
u nieletnich w badanych populacjach
wynosi³ 20,8 na tysi¹c, rok po programie 8,2 na tysi¹c39.
l Zambia. Badania nad 933 studentami z University of Zimbabwe wykaza³y, ¿e program SHAPE (Sustainability,
Hope, Action, Prevention, Education,
nakierunkowany
na
prewencjê
HIV/AIDS) przyczyni³ siê do zwiêkszenia zachowañ abstynenckich wród studentów (liczba osób po inicjacji seksualnej w grupie uczestnicz¹cej w programie
wynosi³a 78,6% w porównaniu do
85,2% w grupie kontrolnej). Studenci
aktywni seksualnie po uczestniczeniu
w programie mieli znacz¹co mniej
partnerów seksualnych ni¿ grupa kontrolna (w ci¹gu roku rednio 1,4 w porównaniu 2,2 w grupie kontrolnej)40.
l Chile. Tamtejsze ministerstwo
zdrowia wprowadzi³o Krajowe Normy
o Regulacji P³odnoci, umo¿liwiaj¹ce
bezp³atne rozdawanie nastolatkom powy¿ej 14. roku ¿ycia rodków antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych
(w³¹cznie z tzw. pigu³k¹ dzieñ po)41.
Sta³o siê taki mimo badañ, z których wynik³a wysoka skutecznoæ programów
abstynenckich wród tamtejszej m³odzie¿y. W Santiago do szkó³ wprowadzono program abstynencki TeenSTAR,
a nastêpnie przeprowadzono badania po9
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równawcze nad uczniami bior¹cymi
w nim udzia³ oraz tymi, którzy nie byli
nauczani wed³ug tego programu. Badania przeprowadzono na ponad 1200 studentkach szkó³ wy¿szych. Okaza³o siê,
¿e wród dziewcz¹t bior¹cych udzia³
w abstynenckim programie edukacji
seksualnej wskanik ci¹¿ wyniós³
3,3% oraz 4,4% (odpowiednio w roku
1997 i 1998) natomiast wród dziewcz¹t nieuczestnicz¹cych w tym programie wskanik ci¹¿ wyniós³ odpowiednio 18,9% i 22,6%42.
Amerykañscy badacze opracowali
listê zadañ-zagadnieñ charakterystycznych dla efektywnych programów edukacji seksualnej (czyli takich, które spowodowa³y zmniejszenie
siê liczby ci¹¿ u nieletnich, podwy¿szenie wieku inicjacji seksualnej oraz spadek liczby zachorowañ na choroby weneryczne u nieletnich). Te zagadnienia
to m.in.:
l w³¹czenie i zaanga¿owanie rodziców
l uwiadamianie dzieciom konsekwencji swobody seksualnej
l wpajanie wartoci moralnych
l uczenie abstynencji seksualnej
l usuniêcie sprzecznych informacji
nt. abstynencji
l redukowanie spo³ecznej presji
(g³ównie w mediach) zwi¹zanej
z nak³anianiem m³odzie¿y do aktywnoci seksualnej,
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l nauczanie

m³odzie¿y umiejêtnoci
komunikacji, negocjacji i odmawiania43.
Katarzyna Urban
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Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach
Tabela 1. Liczba legalnych, zarejestrowanych aborcji w wybranych krajach

Populacja
Pañstwo w tys.
w r. 20041

Liczba legalnych
aborcji rocznie
(ogó³em)
w r. 20042

Liczba legalnych
aborcji u nieletnich
rocznie (1519)3
w r. 2004

Liczba urodzeñ
wród nieletnich
(1519)4
w r. 2004
15 181
25 268
20 461

1 902 932
2 320 251
1 487 431

12 272 52310
16 584 853
8 384 255

767 816
705 622
356 131

415 408
1 594

10 249 00012
274 188

62 044 887
1 719 169

4 115 590
100 928

49 633

1 894 754

14 304 830

695 549

Francja
Niemcy
Polska

60 381
82 501
38 180

205 5938
129 650
199

USA
Szwecja
Wielka
Brytania

293 623
8 994

1 287 000
34 454

27 0629
16 737
b.d.
(mniej
ni¿ 199)
215 00011
6 400

59 835

197 91313

40 38714
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Liczba kobiet
nieletnich
(1519)5
w r. 2004

Liczba kobiet
w wieku
reprodukcyjnym
(1544) w r. 20046

Urodzenia
w r. 20047
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Tabela 2. Wskaniki legalnych, zarejestrowanych aborcji w wybranych krajach

Pañstwo

liczba aborcji
na 1000 urodzeñ

liczba aborcji na 1000
kobiet w wieku
reprodukcyjnym

liczba aborcji wród
nieletnich na 1000
mieszkañców

liczba aborcji wród
nieletnich na 1000
kobiet nieletnich

267,76
183,74
0,56
312,71
341,37
284,54

16,75
7,82
0,02
20,74
20,04
13,83

0,45
0,20
0,00
0,73
0,71
0,67

14,22
7,21
0,00
20,98
23,34
21,31

Francja
Niemcy
Polska
USA
Szwecja
Wielka Brytania

Tabela 3. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹ w wybranych krajach

Pañstwo

Francja
Niemcy
Polska
USA
Szwecja
Wielka Brytania

Liczba przypadków
ki³y na 100 000
mieszkañców
w 2005 r.15
0,66
4,08
0,52
3,0119
2,2
3,81

Komentarz
Ad. Tabela 1
W Tabeli 1 podano liczby zarejestrowanych aborcji w wymienionych krajach, nie uwzglêdniaj¹ one jednak oczywicie aborcji dokonywanych w tzw.
podziemiu. Podziemie aborcyjne w Polsce szacowane jest na 7 tys. do 14 tys.
przerwañ ci¹¿y rocznie; zjawisko podziemia aborcyjnego wystêpuje tak¿e
w pozosta³ych krajach, ale z uwagi na
legalnoæ aborcji ma relatywnie mniejsz¹ skalê (wg szacunków organizacji
miêdzynarodowych, liczba podziemnych
aborcji wynosi od 1,5 do 5% w stosunku
do liczby urodzeñ).
Trzeba podkreliæ, ¿e liczby aborcji
podane w tej tabeli nie obejmuj¹ aborcji
wywo³anych wczesnoporonn¹ tzw. pigu³k¹ dzieñ po i wczesnoporonn¹ pigu³k¹ RU 486, które to rodki niszcz¹ce
¿ycie ludzkie na najwczeniejszym etapie rozwoju s¹ prawnie dopuszczalne
i s¹, niestety, stosowane we wszystkich
wymienionych w Tabeli 1 krajach za wyj¹tkiem Polski.

Liczba przypadków
Liczba przypadków
rze¿¹czki na 100 000 chlamydiozy na 100 000
mieszkañców
mieszkañców w 2005 r.17
16
w 2005 r.
0,88
b.d.
0,26
115,6220
6,47
37,25

Liczba osób
¿yj¹cych z HIV/AIDS
w r. 200318

b.d.
b.d.
0,87
332,5321
364,18
166,41

120 000
43 000
14 000
950 000
3600
51 000

Ad. Tabela 2
Dane w Tabeli 2 jednoznacznie wykazuj¹, ¿e prowadzone od wielu lat w Polsce
wychowanie prorodzinne (edukacja seksualna typu A) daje najlepsze wyniki; wskaniki aborcji wród nieletnich s¹ u nas tak niskie, ¿e nie mieszcz¹ siê nawet w dolnych
granicach dok³adnoci opracowania (0,00)
a wskaniki sumaryczne aborcji u kobiet
w wieku reprodukcyjnym s¹ w Polsce 200
do 1000 razy ni¿sze ni¿ u kobiet w porównywanych krajach zachodnich.

Liczba osób ¿yj¹cych
z HIV/AIDS na 1000
mieszkañców r. 2003
1,99
0,52
0,37
3,23
0,40
0,85

Ad. Tabela 3.
Informacje z tej tabeli wskazuj¹, ¿e
w zakresie chorób przenoszonych drog¹
p³ciow¹: ki³y, rze¿¹czki, chlamydiozy
oraz HIV/AIDS sytuacja w Polsce jest
zdecydowanie najlepsza; a niektóre
wskaniki zachorowalnoci mamy nawet
1000 razy ni¿sze ni¿ w omawianych krajach zachodnich.

Antoni Ziêba

(0,0)

ród³o danych: jak w tabelach powy¿ej, dot. legalnych, zarejestrowanych aborcji
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ród³a danych

(0,0)

(0,0)

1. Dane za: UN Demographic Yearbook
2004  http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2. htm
2. Dane za: UN Demographic Yearbook
2004, USA: za 2003, Guttmacher Institute, Estimates of US Abortion Incidence
2001-2003, August 2006
3. Dane za: UN Demographic Yearbook
2004
4. Dane za UN Demographic Yearbook
2004, dane za 2004
5. Dane za UN Demographic Yearbook
2004
6. Dane za UN Demographic Yearbook
2004
7. Dane za UN Demographic Yearbook
2004
8. Dane za 2002, ostatnie dostêpne
9. Dane za 2002, ostatnie dostêpne
10. Dane za 2003, ostatnie dostêpne
11. Dane za 2002, National Center for
Health Statistics, http://www.cdc.gov/
nchs/products/ pubs/ pubd/hestats/teenpreg1990-2002/teenpreg1990-2002. htm
12. Dane za 2005, za Census Bureau
http://www.census.gov/prod/www/statistical-abstract.html
13. Dane za 2001, ostatnie dostêpne
14. Dane za 2001, ostatnie dostêpne
15. WHO, Regional Office for Europe,
2007
http://data.euro.who.int/cisid/
?TabID=115429
16. WHO, Regional Office for Europe,
2007
17. WHO, Regional Office for Europe,
2007
18. UNAIDS 2004 Report on the Global
AIDS Epidemic, July 2004
19. CDC, Trends in Reportable Sexually
Transmitted Diseases in the United
States, 2005
20. CDC, op.cit.
21. CDC, op.cit.

(0,0)

ród³a danych: jak w tabelach na s. 1011, wskaniki aborcyjne dotycz¹ aborcji legalnych, zarejestrowanych
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Przyczyny nieskutecznoci permisywnej edukacji seksualnej (typu C)
Nieskutecznoæ antykoncepcji
wród m³odzie¿y:
50% nastolatków zamieszkuj¹cych
razem dowiadcza zawodnoci w ci¹gu
roku stosowania antykoncepcji (a
30% w ci¹gu roku zara¿¹ siê chorob¹
przenoszon¹ drog¹ p³ciow¹)1.
47% m³odocianych niezamê¿nych
kobiet mieszkaj¹cych razem z partnerem dowiadcza zawodnoci rodka
antykoncepcyjnego2.
Z danych opublikowanych przez
Amerykañsk¹ Akademiê Pediatrii
w Pediatrics4 wynika, ¿e zawodnoæ
stosowania hormonalnej pigu³ki antykoncepcyjnej u nieletnich kobiet jest kilkanacie razy wy¿sza w stosunku do zawodnoci u kobiet dojrza³ych i dochodzi
do 15 proc.

Zawodnoæ antykoncepcji wród nastolatków w ci¹gu roku (w proc.) na podstawie badania
National Survey of Family Growth 1995 (przeprowadzonego na 10 847 kobietach w USA)3
Niski status socjoekonomiczny
Metoda
antykoncepcji
Pigu³ka
Prezerwatywa

Niezamê¿ni, nie
mieszkaj¹cy
razem
12,9
23,2

Mieszkaj¹cy
razem,
niezamê¿ni

Niezamê¿ni,
nie mieszkaj¹cy
razem

Mieszkaj¹cy
razem,
niezamê¿ni

48,4
71,7

7,6
14,0

31,4
51,3

planowan¹ ci¹¿ê lub podda³o siê aborcji
w ci¹gu ostatnich 5 lat, 65% stosowa³o
antykoncepcjê (21% stosowa³o pigu³kê
antykoncepcyjn¹, 9% spiralê, 12% prezerwatywê a 23% inn¹ metodê)6.
Family Planning Perspectives 31 (2)
1999 w artykule powiêconym wynikom
badania National Survey of Family Growth

Skutecznoæ antykoncepcyjna prezerwatyw: odsetek (%) kobiet zachodz¹cych w ci¹¿ê
podczas stosowania prezerwatyw przez rok.
ród³o

Skutecznoæ
w warunkach idealnych

FDA (Consumer-Friendly
Birth Control Information) 1997
The Alan Guttmacher
Institute-AGI (Facts in Brief) 2000
CDC, MMWR 48 (47);
1073-80, 1999
WHO Fact Sheet No. 243, June 2000

Zawodnoæ antykoncepcji
Z badañ przeprowadzonych na 163 kobietach, które podda³y siê aborcji we
Francji, wynika, ¿e 46% z nich na
6 miesiêcy przed aborcj¹ stosowa³o pigu³kê antykoncepcyjn¹ b¹d spiralê
IUD, 20,5% u¿ywa³o prezerwatyw,
10,1% innej metody zapobiegania ci¹¿y, a jedynie 13,7% kobiet wcale nie
stosowa³o antykoncepcji. Zaraz przed
aborcj¹ 25,2% nie stosowa³o ¿adnej metody, 23,2% stosowa³o pigu³kê, 9,4%
spiralê IUD, 23% prezerwatywy, 19,2%
inne metody5.
Z innych badañ, przeprowadzonych
na 14 704 Francuzkach wynika, ¿e
wród 1034 kobiet, które zasz³y w nieS³u¿ba ¯yciu I/2007

Skutecznoæ
w warunkach typowych

3%

14%

3%

16%

3%

14%



10-14%

Niski status socjoekonomiczny

1995 (przeprowadzonego na 10 847
kobietach) podaje zawodnoæ prezerwatyw
podczas pierwszego roku stosowania wród
kobiet
niezamê¿nych,
¿yj¹cych
w konkubinacie, poni¿ej 24 roku ¿ycia: od
40 nawet do 70 proc. (patrz tabela powy¿ej).
W BMJ (British Medical Journal)
opisano badania, wykazuj¹ce, ¿e 52%
osób badanych zdarzy³o siê pêkniêcie
lub zelizgniêcie prezerwatywy w ci¹gu 3 miesiêcy przed badaniem7.
W Stanach Zjednoczonych 2547%
kobiet zapomina za¿yæ przynajmniej jedn¹
pigu³kê antykoncepcyjn¹ w ci¹gu cyklu.
Z badañ francuskich wynika, ¿e 27% badanych kobiet zapomnia³o za¿yæ pigu³kê w ci¹gu 4 tygodni. Gdy badania tego
problemu prowadzono nie na podstawie

opinii kobiet, lecz regularnoæ stosowania
pigu³ki antykoncepcyjnej mierzono elektronicznie, wykazano, ¿e jedynie 19-33%
kobiet nie zapomnia³o za¿yæ pigu³ki w ci¹gu miesi¹ca (w porównaniu do liczby
opartej na deklaracjach kobiet: 5359%)8.
W Stanach Zjednoczonych 60 proc.
ci¹¿ (3,1 mln rocznie) to ci¹¿e nieplanowane. 47 proc. z tych ci¹¿ powstaje, gdy
kobieta stosuje antykoncepcjê. Tak wysoki wskanik jest szczególnie zaskakuj¹cy wobec niskiej zawodnoci przypisywanej d³ugoterminowym metodom antykoncepcyjnym oraz wobec faktu, ¿e antykoncepcjê doustn¹ stosuje 73 proc.
wszystkich Amerykanów stosuj¹cych
antykoncepcjê w ogóle9.
W ci¹gu ca³ego ¿ycia statystyczna
kobieta dowiadczy 1,8 raza zawodnoci rodków antykoncepcyjnych.10

Dostêpnoæ pigu³ki
wczesnoporonnej dzieñ po
nie redukuje liczby aborcji
póniejszych
Dr Elizabeth G. Raymond z Family
Health International w Research Triangle Park w Pó³nocnej Karolinie przeprowadzi³a badania, czy dostêpnoæ pigu³ki
dzieñ po zmniejsza iloæ ci¹¿. 749osobowej grupie kobiet udostêpni³a pigu³kê dzieñ po (mia³y mieæ minimum
dwa opakowania przy sobie non stop,
iloæ ta mia³a byæ uzupe³niana w razie
potrzeby) przez okres 12 miesiêcy. Nastêpnie porówna³a sytuacjê tych kobiet
z sytuacj¹ kobiet z 744-osobowej grupy
kontrolnej. W porównaniu z grup¹ kontroln¹ kobiety, które mia³y bezporedni
dostêp do pigu³ki dzieñ po za¿ywa³y j¹
wczeniej (12 godzin po niezabezpieczonym stosunku w porównaniu do 36 go13
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Zawodnoæ antykoncepcyjna prezerwatyw w okrelonych grupach (liczona jako liczba niezaplanowanych ci¹¿ wystêpuj¹cych u 100 kobiet
stosuj¹cych prezerwatywy w ci¹gu roku). ród³o: Family Planning Perspective, 1999, 31(2)
KOBIETY UBOGIE
zamê¿ne niezamê¿ne,
wiek

nie ¿yj¹ce w konkubinacie

¿yj¹ce w konkubinacie

<20

20-24

25-29

>=30

<20

20-24

25-29

>=30

<20

20-24

25-29

>=30

23,1

20,6

16,6

10,7

23,2

22,7

23,6

14,9

71,7

41,1

23,7

19,5

KOBIETY REDNIOZAMO¯NE
zamê¿ne niezamê¿ne,
wiek

nie ¿yj¹ce w konkubinacie

¿yj¹ce w konkubinacie

<20

20-24

25-29

>=30

<20

20-24

25-29

>=30

<20

20-24

25-29

>=30

13,9

12,3

9,8

6,2

14,0

13,7

14,3

8,8

51,3

26,1

14,3

11,7

75% aborcji dokona³y kobiety stosuj¹ce antykoncepcjê  wynika z brytyjskich badañ
W The Guardian ukaza³ siê artyku³ Polly Curtis na temat najnowszych badañ seksuologów
z Edynburga, (http://zdrowie.onet.pl/1384333,2042,,,,co_wiemy_o_antykoncepcji,seks.html)
na temat antykoncepcji i aborcji. Badania seksuologów z Edynburga s¹ reprezentacyjne
i miarodajne, gdy¿ naukowcy objêli nimi prawie trzy tysi¹ce kobiet w ci¹¿y oraz 900 kobiet,
które zamierza³y poddaæ siê aborcji. Kobiety pytano o to, czy zamierza³y zajæ w ci¹¿ê,
jakie rodki antykoncepcyjne stosowa³y i czy uwa¿aj¹, ¿e moment zajcia w ci¹¿ê by³
w³aciwy. Dwie trzecie kobiet oczekuj¹cych narodzin dziecka wiadomie pragnê³o
potomstwa, za co dziesi¹ta zdecydowanie nie chcia³a zajæ w ci¹¿ê. Najbardziej
symptomatycznym wynikiem badañ przeprowadzonych przez seksuologów z Edynburga
jest fakt, ¿e a¿ 75% wszystkich przypadków aborcji dokonuj¹ te kobiety, które stosuj¹
antykoncepcjê! Tylko 25% ogólnej liczby aborcji dokonuj¹ kobiety, które nie stosuj¹
antykoncepcji! Te wyniki mog¹ byæ zaskakuj¹ce jedynie dla tych, którzy podchodz¹ do
sprawy antykoncepcji w sposób ideologiczny, a nie w sposób realistyczny. Stosowanie
antykoncepcji oznacza, ¿e dana osoba rezygnuje z wiedzy na temat cyklicznej p³odnoci
pary ludzkiej i ¿e szuka w tej dziedzinie rozwi¹zañ opartych na ignorancji oraz na tym, co
³atwiejsze, a nie na tym, co m¹drzejsze. W konsekwencji takiej filozofii ¿ycia osoby, które
decyduj¹ siê na stosowanie antykoncepcji w miejsce odpowiedzialnego rodzicielstwa,
³atwo ulegaj¹ pokusie aborcji wtedy, gdy antykoncepcja zawodzi. Badania seksuologów
z Edynburga to kolejne, empiryczne potwierdzenie faktu, ¿e antykoncepcja nie tylko nie
zmniejsza liczby aborcji, ale przeciwnie  zwiêksza skalê tego dramatycznego zjawiska.
Najnowsze badania naukowców angielskich to zatem kolejny dowód na to, ¿e
najskuteczniejszym sposobem zmniejszania liczby aborcji nie jest upowszechnianie
antykoncepcji lecz przekazywanie solidnej wiedzy na temat p³odnoci pary ludzkiej oraz
pomaganie nastolatkom w tworzeniu dojrza³ych wiêzi miêdzyludzkich, chronionych m¹dr¹
hierarchi¹ wartoci.
Ks. Marek Dziewiecki, psycholog, UKSW (2007)
dzin w grupie kontrolnej). Nie zmieni³o
to jednak wspó³czynnika ci¹¿, który
w grupie kobiet posiadaj¹cych ca³y czas
pigu³kê dzieñ po wyniós³ 9,9 na sto
kobiet w ci¹gu roku, w grupie kontrolnej
za 10,5. Badania opublikowa³o presti¿owe pismo medyczne Obstetrics and
Gynecology w listopadzie 2006 r.11
Trussel i Raymond stwierdzaj¹ równie¿,
¿e nie opublikowano do tej pory ¿ad14

nych badañ demonstruj¹cych redukcjê
wskanika ci¹¿ ani aborcji wskutek
zwiêkszonej dostêpnoci ECP  [emergency contraceptive pills  pigu³ek
dzieñ po], chocia¿ jeden projekt pokazowy oraz 3 próby kliniczne przeprowadzono, by zbadaæ ten problem. Wyt³umaczeniem tych rezultatów mo¿e byæ niestosowanie przez kobiety wystarczaj¹co
czêsto tych rodków  nawet jeli s¹

one dostarczone zawczasu12. Do podobnych wniosków o braku wp³ywu stosowania pigu³ki dzieñ po na redukcjê
nieplanowanych ci¹¿ doszli badacze Tine Raine et al., którzy zaprezentowali
wyniki swoich badañ w periodyku JAMA w 2005 r.13 oraz Hu et al. (Contraception 2005) i Williams (Scottish Council on Human Bioethics, 200514).
Anna Glasier, dyrektor orodka medycznego w Edynburgu napisa³a w British
Medical Journal: W Wielkiej Brytanii
mimo oczywistego wzrostu u¿ywania tzw.
pigu³ki »dzieñ po« wspó³czynnik aborcji
nie spad³. Wspó³czynnik ten wzrós³ z 11
na 1000 kobiet w wieku 15-44 lat (136
388 aborcji) w 1984 r. do 17,8 w roku
2004 (185 400 aborcji). Szwedzkie badania wykazuj¹ podobn¹ tendencjê15.

Uczestniczenie w permisywnej
edukacji seksualnej (typu B
lub C) prowadzi do obni¿enia
wieku inicjacji seksualnej
u nieletnich
Wród amerykañskich nastolatków
w przedziale wiekowym 14-15 lat udzia³
w zajêciach z edukacji seksualnej zwiêksza³ ryzyko przyspieszenia inicjacji seksualnej16.
Jedne z badañ nad efektami szkolnej
edukacji seksualnej dokonane zosta³y
w 1986 r. w USA przez prof. Jacqueline
Kasun z Uniwersytetu Humboldta. Wed³ug raportu (...) dzia³ania te nie spowodowa³y ograniczenia problemu niechcianej ci¹¿y u nastolatek, ale problem znacznie powiêkszy³y. Jednym z g³ównych
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elementów tej edukacji by³o dostarczenie m³odzie¿y szerokiego dostêpu do
bezp³atnej antykoncepcji (tak jak i innych form regulacji urodzeñ). Raport
Kasun pokazuje, i¿ pomiêdzy poszczególnymi stanami istnieje znaczna rozbie¿noæ w iloci ci¹¿ u nieletnich.
W 1980 r. Kalifornia, Hawaje, Georgia i Nowy Jork stworzy³y wprawdzie
najwiêksz¹ dostêpnoæ do bezp³atnych form kontroli urodzeñ równie¿
dla m³odzie¿y, jednak równoczenie
zanotowano we wszystkich tych stanach najwy¿szy w kraju wskanik
ci¹¿ u nieletnich oraz aborcji. Tam
natomiast, gdzie najmniej wydatkowano na kontrolê urodzeñ (Utah, Dakota Po³udniowa, Idaho, Dakota Pó³nocna), zanotowano najni¿szy wskanik aborcji oraz ci¹¿ u niezamê¿nych.
Zdaniem Kasun, to w³anie te rz¹dowe
programy stworzy³y problem. W Kalifornii w latach 197173 przeznaczono
na kontrolê urodzeñ 4 miliony dolarów, natomiast w 1983 ju¿ 95 milionów. W ci¹gu tego okresu wskanik
ci¹¿ u nieletnich wzrós³ tam a¿ 30
proc. ponad poziom ca³ego kraju, potroi³a siê równie¿ liczba aborcji w tej
grupie wiekowej (60 proc. ponad narodowy poziom). We wszystkich stanach
natomiast, w których zredukowano
fundowanie kontroli urodzeñ, wyst¹pi³
spadek ci¹¿ u nieletnich (Minnesota,
Utah). (...) Badania Kasun potwierdzone s¹ przez innych autorów17.
Badania przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych na ch³opcach w wieku
1519 lat dowiod³y, ¿e tematyka poruszana na zajêciach z edukacji seksualnej
ma zasadniczy wp³yw na to, czy uczniowie bêd¹ bardziej lub mniej sk³onni do
podjêcia decyzji o rozpoczêciu wspó³¿ycia p³ciowego. I tak, gdy na zajêciach
omawiano jedynie biologiczne tematy
oraz problematykê antykoncepcji,
wtedy wp³ywa³o to na obni¿anie wieku inicjacji seksualnej uczniów. Gdy
natomiast na lekcjach dyskutowano
o zagro¿eniu AIDS oraz instruowano,
jak mówiæ nie wobec propozycji
seksualnej, wtedy uczniowie odk³adali moment inicjacji seksualnej18.

Konsultacja antykoncepcyjna
nie redukuje liczby
nieplanowanych ci¹¿
W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania na ciê¿arnych kobietach poni¿ej dwudziestego roku ¿ycia.
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Okaza³o siê, ¿e w roku poprzedzaj¹cym poczêcie udzielono im porady antykoncepcyjnej i ¿e korzysta³y one
z tych porad czêciej ni¿ kobiety
z grupy kontrolnej (ich rówieniczki,
które w tym czasie nie by³y w ci¹¿y).
Badania te wykaza³y równie¿, ¿e stosowanie wczesnoporonnych, doranych rodków kontroli urodzin (tzw.
pigu³ki dzieñ po) wp³ywa na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa aborcji
u danej kobiety w przysz³oci19.

Samo zwiêkszanie dostêpnoci antykoncepcji nie redukuje liczby ci¹¿ u nieletnich
Amerykañskie badania prowadzone w Seattle wykaza³y, ¿e rozprowadzenie wród uczniów ponad 133 tys.
prezerwatyw nie zwiêkszy³o korzystania z nich przez m³odzie¿ nawet w najmniejszym stopniu20. W Stanach Zjednoczonych przebadano wp³yw istnienia szeciu przyszkolnych klinik z poradnictwem antykoncepcyjnym na
wskanik ci¹¿ wród uczniów tych
szkó³. Okaza³o siê, ¿e dzia³alnoæ tych
klinik nie spowodowa³a zmniejszenia
iloci ci¹¿21.
Wprowadzenie w 1984 r. w Anglii zakazu rozpowszechniania rodków antykoncepcyjnych wród dziewcz¹t poni¿ej 16 lat spowodowa³o spadek aborcji w tej grupie wiekowej22.
Wiêkszoæ badañ prowadzonych
w ci¹gu ostatnich 20 lat wykaza³o, ¿e
zwiêkszanie dostêpnoci antykoncepcji nie zwiêkszy³o w sposób znacz¹cy
ani stopnia stosowania antykoncepcji
ani nie obni¿y³o liczby ci¹¿ u nieletnich  stwierdzi³ amerykañski badacz Douglas Kirby w pimie Journal
of School Health.23

Samo przekazywanie
wiedzy na temat seksualnoci
cz³owieka nie jest w stanie
zmieniæ zachowañ m³odzie¿y
Dwadziecia lat amerykañskich
badañ wykaza³o, ¿e zwiêkszenie wiedzy jest s³abo skorelowane z dalszymi
faktycznymi zachowaniami uczniów,
a programy edukacyjne, które skupiaj¹ siê na przekazaniu wiedzy, owszem:
zwiêkszaj¹ wiedzê ucznia, ale nie maj¹ znacz¹cego wp³ywu na jego seksualne czy antykoncepcyjne zachowania24.

Amerykañskie badania (National
Research Council) dowiod³y, ¿e szkolne programy edukacji seksualnej, które przekazuj¹ wy³¹cznie such¹ wiedzê,
nie promuj¹c ¿adnych wartoci ani nie
zachêcaj¹c do abstynencji s¹ nieskuteczne w zapobieganiu niechcianej
ci¹¿y u nieletnich25.

Ograniczenia polityki
promowania prezerwatyw
W Postgraduate Medical Journal
(2005) czytamy: Od wielu lat wszelkie interwencje maj¹ce na celu zapobieganie chorobom przenoszonym drog¹ p³ciow¹ skupia³y siê na stosowaniu
prezerwatyw. Praktyczna skutecznoæ
tej strategii jest jednak ograniczona
przez trzy istotne czynniki. Po pierwsze
prezerwatywy zapewniaj¹ niepe³n¹
ochronê przed przenoszeniem siê
przy kontakcie ze skór¹ chorób takich jak HPV (wirus brodawczaka
ludzkiego), opryszczka, syfilis lub
wrzód weneryczny, gdy¿ nie pokrywaj¹ wszystkich nara¿onych na zaka¿enie
powierzchni. Zatem bezporedni kontakt skóry z patogenami przez powierzchniê zewnêtrznych narz¹dów
p³ciowych ogranicza ochronê, jak¹ zapewnia prezerwatywa. Po drugie
znaczny jest odsetek uszkodzeñ mechanicznych i b³êdów w stosowaniu
prezerwatyw, szczególnie wród ludzi m³odych. Wreszcie odkszta³calnoæ tworzywa powa¿nie os³abia skutecznoæ prezerwatyw w ochronie
przed zaka¿eniami przenoszonymi
z wydzielin¹, takich jak HIV, chlamydia i rze¿¹czka. Badania wykaza³y, ¿e
edukacja w kwestii stosowania prezerwatyw oraz rozwiniêta wiadomoæ zagro¿eñ nie skutkuje podejmowaniem bezpieczniejszych wyborów seksualnych przez nastolatków
w sytuacjach pobudzenia seksualnego, a zaledwie mniej ni¿ po³owa osób
podejmuj¹cych ryzykowne kontakty
seksualne konsekwentnie stosuje prezerwatywy. Ma to powa¿ne nastêpstwa,
bowiem nieregularne stosowanie prezerwatyw nie zapewnia ¿adnej ochrony
przed zaka¿eniem HIV i chorobami
przenoszonymi drog¹ p³ciow¹26.
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Abstynencjê zalecaj¹:
Z zaleceñ Amerykañskiej
Akademii Pediatrii:
Abstynencja pozostaje g³ównym
rodkiem prewencyjnym w wysi³kach
maj¹cych na celu obni¿enie wskanika
ci¹¿ nieletnich, chorób przenoszonych
drog¹ p³ciow¹ i infekcji HIV. (...) Pediatrzy powinni zachêcaæ i promowaæ
abstynencjê seksualn¹ wród swoich nieletnich pacjentów w ka¿dych nadarzaj¹cych siê okolicznociach. (...) Nieletni
powinni byæ zachêcani do powstrzymywania siê od stosunków seksualnych, poniewa¿ jest to najpewniejszy sposób zapobiegania chorobom przenoszonym
drogom p³ciow¹, ³¹cznie z HIV, oraz zapobiegania ci¹¿y. Nieletnim, którzy ju¿
wczeniej byli aktywni seksualnie, powinno wskazywaæ siê korzyci z odk³adania na przysz³oæ dalszych stosunków
seksualnych.1
Abstynencja powinna byæ propagowana jako najbardziej efektywna
strategia zapobiegania HIV oraz chorobom przenoszonym drog¹ p³ciow¹
jak równie¿ niechcianym ci¹¿om. Nastolatkowie podejmuj¹cy aktywnoæ
seksualn¹ wymagaj¹ dodatkowego doradztwa2.
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Z zaleceñ National Center
for Chronic Disease Prevention
and Health Promotion w USA:
Abstynencja seksualna jest jedynym stuprocentowo skutecznym sposobem zapobiegania HIV i innym chorobom przenoszonym drog¹ p³ciow¹
oraz niechcianym ci¹¿om. Poprawne
i sta³e stosowanie prezerwatywy mo¿e
redukowaæ ryzyko zaka¿enia chorobami
przenoszonymi drog¹ p³ciow¹, w tym
HIV. Jednak¿e ¿adne zabezpieczenie nie
jest stuprocentowo skuteczne i prezerwatywa nie gwarantuje absolutnej
ochrony przed chorobami wenerycznymi ani ci¹¿¹.3

Z zaleceñ Miêdzynarodowej
Rady Pielêgniarek (International Council of Nurses):
Nieletni powinni otrzymywaæ pozytywne wsparcie dla odpowiedzialnych
zachowañ seksualnych w³¹czaj¹c w to
abstynencjê i, gdzie jest to odpowiednie, u¿ycie metod kontroli urodzeñ4.

18. Kirby D., School based programs to reduce sexual risk behaviurs: a review of effectiveness, Public Health Rep, 1994, 109, 339-360
19. BMJ 2000, 321: 486-489 (19 August)
20. Przypadek ten jest analizowany w literaturze, por. Kirby D., Emerging Answers, The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy,
May 2001; Kirby D., J. Sch. Health, 1999 Mar.
Vol. 69 (3), pp. 89-94; West J Med 2000, 172:
149-151; American Journal of Public Health,
Vol. 89, Issue 2 182-187
21. Kirby D., School...
22. Czachorowski op. cit.
23. Kirby D., Reflections on two decades of research on teen sexual behavior and pregnancy, Journal of School Health 1999 (3: 69)
24. Kirby D., Reflections...
25. Khouznam H., Promotion of sexual abstinence: reducing adolescent sexual activity
and pregnancies, South Medical Journal,
1995; Vol. 88 (7), pp. 709-711
26. Genuis S. J., Genuis S. K., Primary prevention of sexually transmitted disease: applying the ABC strategy, Postgraduate Medical
Journal, 2005; 81: 299-301

S³u¿ba medyczna uniwersytetu Yale
(Yale University Health Service) zaleca
na pierwszym miejscu abstynencjê seksualn¹ jako metodê zapobiegania ci¹¿om
oraz chorobom wenerycznym. Na stronie tej organizacji czytamy, ¿e abstynencja jest wysoko skuteczn¹ metod¹ i najlepsz¹ ochron¹ przeciwko chorobom
przenoszonym drog¹ p³ciow¹ oraz nieplanowanym ci¹¿om.5

Zalety abstynencji seksualnej
Z badañ Heritage Foundation (USA)
wynika, ¿e abstynencja seksualna u m³odzie¿y jest skorelowana z szeregiem korzyci. I tak m.in. w porównaniu z nastolatkami aktywnymi seksualnie nastolatki
pozostaj¹ce w abstynencji seksualnej
w czasie uczêszczania do szko³y redniej:
l maj¹ prawie dwukrotnie wiêksze
szanse ukoñczenia collegu (15,8% w stosunku do 7,4%)
l o 60% mniejsze prawdopodobieñstwo na bycie wydalonym ze szko³y
(3,5% w stosunku do 9,9%)
l o 50% mniejsze prawdopodobieñstwo na rezygnacjê z uczêszczania do
szko³y (8,6% w stosunku do 21%)
To wyniki badañ przeprowadzonych
na 14 000 amerykañskich nastolatkach
trzykrotnie: w roku 1994,1995, 2001, by
odkryæ zale¿noæ miêdzy aktywnoci¹
seksualn¹ a dalszymi wynikami w nauce
m³odzie¿y6.
S³u¿ba ¯yciu I/2007

Osoby aktywne seksualnie przed zawarciem ma³¿eñstwa s¹ o 50% bardziej
sk³onne do rozwodu w póniejszym ¿yciu ni¿ osoby, które rozpoczynaj¹ wspó³¿ycie po lubie  wynika z amerykañskich badañ7.
Z badañ opublikowanych w periodyku
Pediatrics Amerykañskiej Akademii Pediatrii wynika, ¿e aktywni seksualnie ch³opcy w wieku miêdzy 12 a 16 rokiem ¿ycia s¹
4 razy bardziej sk³onni do palenia papierosów i 6 razy bardziej do siêgania po alkohol
ni¿ ch³opcy, którzy nie przeszli jeszcze inicjacji seksualnej. Wród dziewczynek w tej
grupie wiekowej aktywnoæ seksualna jest
skorelowana z 7-krotnie wiêkszym ryzykiem siêgniêcia po papierosy, 10-krotnym
po marihuanê8. Równie¿ z badañ amerykañskiego Alan Guttmacher Institute wynika korelacja miêdzy aktywnoci¹ seksualn¹
nastolatków a zwiêkszonym ryzykiem korzystania z alkoholu, nikotyny i marihuany9.
Korelacjê wczesnej inicjacji seksualnej ze
zwiêkszonym ryzykiem niechcianej ci¹¿y,
wiêkszej iloci partnerów seksualnych
w przysz³oci, wiêkszej sk³onnoci do podejmowania stosunków seksualnych bez zabezpieczenia wykazuj¹ badania m. in. nastêpuj¹cych badaczy: Finer, Darroch, Singh
1999, Shrier, Emams, Wood, DuRant 1996.

Nastolatki chc¹ poczekaæ
Ogólnonarodowe amerykañskie badania National Campaign to Prevent Teen
Pregnancy wykaza³o, ¿e nastolatki, które
rozpoczê³y wspó³¿ycie seksualne w bardzo m³odym wieku czêciej ¿a³uj¹ swojej
inicjacji seksualnej ni¿ starsze nastolatki.
I tak 83% nastolatków, którzy rozpoczêli wspó³¿ycie w przedziale wiekowym
1214 ¿a³uje tego, w porównaniu z 60%
z przedzia³u wiekowego 1519 lat10. Z badañ na amerykañskich nastolatkach wynika, ¿e 67% nastolatków po inicjacji seksualnej przyznaje, ¿e ¿a³uje, i¿ nie czeka³o
d³u¿ej z rozpoczêciem wspó³¿ycia11. Podobne wnioski wynikaj¹ z badania Kaiser
Family Foundation (USA): 49% nastolatków ¿a³uje, ¿e nie poczekali z inicjacj¹
seksualn¹ a¿ bêd¹ starsi, 92% nastolatków
uwa¿a za w³aciwe niepodejmowanie aktywnoci seksualnej w szkole redniej12.

Spo³eczne poparcie dla programów abstynenckich w USA
94% proc. doros³ych i 92% nastolatków uwa¿a, ¿e istotnym jest, aby
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m³odzie¿ otrzymywa³a jasny przekaz,
¿e nie powinno siê rozpoczynaæ wspó³¿ycia przynajmniej do czasu zakoñczenia szko³y redniej13.
Z badañ instytutu Harrisa (przeprowadzonych na 1961 osobach w grudniu
2005 roku) wynika, ¿e wiêkszoæ m³odych w wieku 18 do 29 lat uwa¿a, ¿e
programy abstynenckie s¹ skutecznych
podejciem w edukacji seksualnej. 56%
m³odych ludzi w wieku 1824 lata oraz
60% w wieku 2529 lat uwa¿a, ¿e abstynecja jest skutecznym podejciem w zapobieganiu HIV/AIDS. Za 49% m³odych w wieku 1824 oraz 52% w wieku
2529 lat uwa¿a, ¿e programy abstynenckie pomagaj¹ w zapobieganiu niechcianym ci¹¿om. Podobne wyniki badañ (nad ocen¹ skutecznoci programu
abstynenckiego For Keeps przeprowadzon¹ przez Ohios Case Western Reserve University) przytacza The Washington Times (22 January 2006)14.
Komitet Reform Rz¹dowych amerykañskiej Izby Reprezentantów przytacza
badania opinii publicznej z 2004 r., z których wynika, ¿e ponad 90 proc. Amerykanów uwa¿a, ¿e nastolatki powinny
otrzymywaæ silny abstynencki przekaz,
aby nie podejmowa³y aktywnoci seksualnej przynajmniej do czasu ukoñczenia
szko³y redniej. Niemal 80 proc. rodziców uwa¿a, ¿e nastolatki powinny byæ
uczone opóniania inicjacji seksualnej do
czasu zawarcia ma³¿eñstwa lub do czasu
wst¹pienia w dojrza³y zwi¹zek prowadz¹cy do ma³¿eñstwa. Ponad 60% nastolatków uwa¿a, ¿e nauczanie wartoci jest
równie wa¿ne jak przekazywanie informacji nt. zachowañ seksualnych i metod
unikniêcia niepo¿¹danej ci¹¿y15.
Z badañ miêdzynarodowego instytutu badania opinii publicznej Zogby wynika, ¿e 96 proc. amerykañskich rodziców uwa¿a, ¿e lekcje edukacji seksualnej powinny nauczaæ abstynencji seksualnej jako najlepszej drogi dla nastolatków. Jedynie 7 proc. rodziców popiera
edukacjê dozwalaj¹c¹ uczniom na aktywnoæ seksualn¹, jeli tylko u¿ywaj¹
prezerwatyw16.

M³odzi niezadowoleni z edukacji seksualnej typu B lub C
Prawie trzy czwarte m³odych osób ze
Szkocji stwierdzi³o, ¿e nie s¹ usatysfakcjonowani prowadzon¹ w szkole edukacj¹ seksualn¹. Dziennik Daily Record
zamówi³ przeprowadzenie ankiety na temat szeroko rozumianej seksualnoci

m³odzie¿y koñcz¹cej szko³y i problematyki z ni¹ zwi¹zanej. Badania przeprowadzono wród osób w wieku 1824 lata.
W sonda¿u wziê³o udzia³ 62% populacji
w tej grupie wiekowej. Wyniki badañ
ujawni³y, ¿e 75% badanych nie jest zadowolonych ze sposobu edukacji seksualnej prowadzonej w szko³ach. Zaledwie 14% respondentów stwierdzi³o, ¿e
w jakim stopniu przygotowuj¹ one do
rzeczywistych problemów, które napotyka siê w ¿yciu. Wiele dziewcz¹t przyzna³o, ¿e zdecydowa³o siê na inicjacjê seksualn¹ pod wp³ywem subtelnej presji  jeli to zrobi¹, bêd¹ nale¿a³y do tej grupy,
która pewne rzeczy ma ju¿ za sob¹. Na
lekcjach zachêcano do stosowania antykoncepcji, ale proponowane rodki wielu
m³odym nie odpowiada³y. Nastolatki,
które zosta³y matkami wspomina³y, ¿e
w ich przypadku edukacja seksualna by³a
bardzo powierzchowna, bez odniesienia
do wieku i bez odniesieñ do odpowiedzialnoci za pojête decyzje17.

Wspó³praca rodziców
Profesorowie Jonathan Klick i Thomas Stratmann z George Mason University w USA opublikowali badania w The
Journal of Law Economics and Organization, z których wynika, ¿e na ograniczenie ryzykownych zachowañ seksualnych wród m³odzie¿y pozytywny
wp³yw posiada ustawodawstwo wymagaj¹ce zgody rodziców przy aborcji
dokonywanej przez nieletnich. Zaobserwowano, ¿e w stanach, w których
obowi¹zuje takie prawo, wspó³czynnik
zapadalnoci na rze¿¹czkê wród nieletnich jest o 1220% ni¿szy (w zale¿noci od grupy spo³ecznej)18. Z kolei badacze z Teksasu stwierdzili w periodyku
Behavioral Medicine, ¿e udzia³ rodziców w programach seksedukacji wp³ywa
pozytywnie na ograniczanie ci¹¿ wród
nieletnich oraz prewencjê HIV/AIDS19.

Przysiêgi abstynenckie
sk³adane przez m³odzie¿
Przysiêgi abstynenckie (virginity
pledges) s¹ popularne wród amerykañskich nastolatek. Mówi siê o ponad milionie m³odych ludzi, którzy je z³o¿yli.
W USA dzia³aj¹ liczne organizacje,
g³ównie o charakterze kocielnym, propaguj¹ce tego typu zachowania.
17
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Amerykañskie badania wykazuj¹, ¿e
wród dziewcz¹t, które podjê³y przysiêgê abstynenck¹ 14% rodzi dziecko poza
zwi¹zkiem ma³¿eñskim. W grupie kontrolnej dziewcz¹t, które nie podjê³y takiej przysiêgi 29% urodzi³o dziecko poza ma³¿eñstwem.20
Z kolejnych badañ wynika, ¿e dziewczêta, które z³o¿y³y przysiêgê abstynenck¹:
l rzadziej zachodz¹ w ci¹¿ê przed
18 rokiem ¿ycia (6,5% w stosunku do
9,7% w grupie kontrolnej)
l rzadziej podejmuj¹ aktywnoæ
seksualn¹ przed ukoñczeniem szko³y
redniej (39% w stosunku do 63% w grupie kontrolnej)
l rzadziej podejmuj¹ ryzykowne
zachowania seksualne i rzadziej odbywaj¹ stosunki bez zabezpieczenia
l maj¹ mniej partnerów seksualnych21.
Nastolatki, które sk³adaj¹ przysiêgê
abstynenck¹ o 25% rzadziej zapadaj¹ na
choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹
w porównaniu do nastolatków, którzy jej
nie sk³adaj¹ a pochodz¹ z identycznych
pod wzglêdem socjoekonomicznym rodowisk22. Inne badania wykaza³y, ¿e
sk³adanie prywatnej przysiêgi opónienia podjêcia wspó³¿ycia seksualnego
znacznie obni¿a ryzyko podjêcia pe³nego
wspó³¿ycia o okres jednego roku, nawet
po uwzglêdnieniu istotnych demograficznych i psychospo³ecznych zmiennych wynika, ¿e nastolatki, które sk³ada-
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j¹ przysiêgi abstynenckie rednio po pó³tora roku póniej rozpoczynaj¹ wspó³¿ycie seksualne23. Podobne wyniki uzyska³
Bearman w r. 200124.
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Abstynencja seksualna i wiernoæ to jedyne
skuteczne metody zapobiegania HIV/AIDS
Nieskutecznoæ prezerwatyw
w prewencji HIV/AIDS
Prezerwatywa nie zapewnia 100 proc.
ochrony przed HIV z tych samych powodów, dla których nie zapewnia 100 proc.
ochrony przed zajciem w ci¹¿ê. Odsetek
kobiet, które zachodz¹ w ci¹¿ê w ci¹gu
roku podczas stosowania prezerwatywy
wg ró¿nych róde³ wynosi: 14 (FDA
1997), 16 (Guttmacher Institute 2000).
Family Planning Perspective (1999) zawodnoæ antykoncepcyjn¹ prezerwatyw
w grupie ubogich dziewcz¹t ¿yj¹cych
w konkubinacie okrela nawet na 71,7
18

(jako liczbê niezaplanowanych ci¹¿ u 100
kobiet stosuj¹cych prezerwatywê w ci¹gu
roku). W BMJ opisano badania, wykazuj¹ce, ¿e 52% osób badanych zdarzy³o siê
pêkniêcie lub zelizgniêcie prezerwatywy w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy1.
Skutecznoæ prezerwatyw w prewencji HIV/AIDS wynosi od 60 do 90 proc.
(Pinkerton, Abramson 1997)2. Wed³ug
innych badaczy, jest ona szacowana na
86,6 proc., jednak prawdziwa efektywnoæ mo¿e byæ tak niska jak 60 proc. lub
tak wysoka jak 95,8 proc. (Davis, Weller Familly Planning Perspectives 1999).
Amerykañski urz¹d FDA, wyranie
stwierdza: Prezerwatywy nie czyni¹ sek-

su 100 proc. bezpiecznym, chocia¿ jeli s¹
prawid³owo stosowane, mog¹ redukowaæ
ryzyko chorób przenoszonych drog¹
p³ciow¹, w³¹czaj¹c w to AIDS (FDA, Levine, 19903). Jest to zgodne z wiêkszoci¹
przytaczanych opinii osób i organizacji
zajmuj¹cych siê tym problemem, a tak¿e
z danymi epidemiologicznymi.

Promowanie prezerwatyw daje fa³szywe poczucie bezpieczeñstwa
Dlatego autorzy tak presti¿owych medycznych pism jak m.in. Lancet podaj¹:
S³u¿ba ¯yciu I/2007

Intensywna polityka promowania
prezerwatyw mo¿e przyczyniæ siê do
wzrostu a nie spadku ryzyka zwi¹zanego z podejmowaniem stosunków
seksualnych bez zabezpieczenia, gdy¿
ma niezamierzony efekt zachêcania
do wiêkszej aktywnoci seksualnej
(Richens, Imrie, Copas 2000, Lancet)4.
Autorzy pisma JAMA stwierdzaj¹:
zachêcanie do stosowania prezerwatyw
mo¿e w niektórych okolicznociach okazaæ siê nawet szkodliwe, szczególnie
gdy daje fa³szywe poczucie bezpieczeñstwa w sytuacjach du¿ego ryzyka zaka¿enia, takich jak w przypadku par, w których jeden z partnerów jest zaka¿ony
HIV (Hearst, Hulley 1988)5.

W 1996 r. w BMJ (British Medical Journal)
opisano, ¿e na VIII wiatowym Kongresie
Seksuologii w Heidelbergu (Niemcy) w 1987 r.
oko³o 800 uczestników poproszono o wskazanie przez podniesienie rêki, czy zdecydowaliby siê na kontakt seksualny z osob¹ HIV
pozytywn¹ u¿ywaj¹c jako jedynej ochrony
prezerwatyw. Jedna osoba podnios³a rêkê
 dziennikarz, który powiedzia³, ¿e zrobi³by to tak¿e bez prezerwatywy. Na X kongresie w Amsterdamie w 1991 r. to samo pytanie pad³o na warsztatach dotycz¹cych edukacji seksualnej. Nikt z 60 obecnych profesjonalistów nie podniós³ rêki.
Abstynencja najskuteczniejsz¹
form¹ zapobiegania zaka¿eniu
HIV przenoszonemu drog¹
p³ciow¹
Wiêkszoæ autorów publikacji na ten
temat jest zgodna, ¿e jedynymi metodami zapewniaj¹cymi 100 proc. skutecznoæ w prewencji zaka¿enia HIV s¹ abstynencja seksualna oraz oparte na wzajemnej wiernoci kontakty seksualne
z osob¹ niezaka¿on¹ (m.in. AMA,
FDA). WHO podaje: Abstynencja
jest najbezpieczniejsz¹, najskuteczniejsz¹ form¹ zapobiegania zaka¿eniu
HIV przenoszonemu drog¹ p³ciow¹
(Fact Sheet on HIV/AIDS for nurses
and midwives)6.
S³u¿ba ¯yciu I/2007

Sukces Ugandy: 70-procentowa redukcja epidemii HIV
Stanowisko naukowców potwierdza
rzeczywistoæ. Prof. Farzin Davachi, lekarz amerykañski, specjalista ds.
HIV/AIDS, pracowa³ w Ugandzie: W
1989 zosta³em zaproszony na konsultacje z rz¹dem. Wówczas Uganda by³a
epicentrum AIDS na wiecie. 38 proc.
dziewcz¹t od 15 do 18 lat by³o zaka¿onych. (...) Doradzi³em wiêc, by w szko³ach w ca³ym kraju rozpoczêto kampaniê edukacyjn¹ na rzecz abstynencji
i wiernoci ma³¿eñskiej. WHO donios³a
w 1999, ¿e stopieñ zaka¿enia wirusem
HIV wród dziewcz¹t od 15 do 18 lat
zmniejszy³ siê do 7,3 procent. To spadek o 80 procent! Takich wyników nie
notujemy nigdzie indziej na wiecie7.
Te dane potwierdzaj¹ najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu
Cambridge zajmuj¹cych siê problemem
AIDS w Ugandzie8, którzy stwierdzili,
¿e w Ugandzie nast¹pi³ 70% spadek
w epidemii HIV, po³¹czony z 60-procentow¹ redukcj¹ przypadkowych kontaktów seksualnych. W innych krajach
afrykañskich mimo podobnego stopnia
powszechnoci prezerwatyw oraz podobnego podejcia biomedycznego nie
uzyskano obni¿enia zapadalnoci na
HIV na tak¹ skalê. Stoneburner i LowBeer stwierdzaj¹, ¿e podejcie do epidemii
HIV/AIDS, jakie zastosowano w Ugandzie jest równie efektywne jak szczepionka o 80-procentowej skutecznoci.
Kanadyjscy naukowcy w periodyku
Postgraduate Medical Journal9 nastêpuj¹co opisuj¹ sytuacjê w Ugandzie:
W celu uporania siê z kryzysow¹ sytuacj¹ zwi¹zan¹ z wystêpowaniem HIV,
w ci¹gu ostatniej dekady w Ugandzie
wdro¿ono kampaniê medialn¹, która k³ad³a silny nacisk na «zmianê w zachowaniach» u ogó³u populacji oraz umo¿liwieniu kobietom dokonywania zdrowych wyborów seksualnych. W zwi¹zku
z tym programem zanotowano nastêpuj¹ce zmiany: w jednym z okrêgów Ugandy wskanik osób w wieku 1316 lat aktywnych seksualnie spad³ z blisko 60%
w 1994 r. do poni¿ej 5% w 2001 r.; mniej
ni¿ 10% niezamê¿nych kobiet w Ugandzie we wszystkich grupach wiekowych
zadeklarowa³o wspó³¿ycie z wieloma
partnerami (stan ten ró¿ni siê znacznie
od sytuacji w innych krajach afrykañskich jak Kenia czy Malawi, gdzie odsetek ten wynosi 20%-65% kobiet); wzrós³
wskanik osób deklaruj¹cych korzystanie z zabezpieczeñ barierowych w sto-

sunkach z przygodnymi partnerami.
Mniej wiêcej w tym samym okresie
wskanik wystêpowania HIV zmala³
z notowanych 30% w 1992 r. do oko³o
5% w 2001 r. Go³ym okiem widaæ, jakie
nastêpstwa dla zdrowia publicznego mog³yby wynikn¹æ z powielenia w innych
krajach rezultatów uzyskanych w Ugandzie.
Zanotowano, ¿e g³ówny czynnik
odpowiedzialny za wyrane obni¿enie
wskanika HIV w Ugandzie stanowi³a
«zmiana w zachowaniach odmienna
od stosowania prezerwatywy».
Choæ korzystanie z zabezpieczenia
barierowego przy stosunkach z przygodnymi partnerami wzros³o w ci¹gu ostatnich piêciu lat, odsetek kobiet, które kiedykolwiek wspó³¿y³y z mê¿czyznami
u¿ywaj¹cymi prezerwatywy pozosta³ niski (16% z 2000 badanych kobiet), za
badania przeprowadzone na ca³ej populacji jednego z okrêgów wykaza³y, ¿e jedynie 4,4% deklarowa³o konsekwentne
korzystanie z prezerwatyw.
Inny badacz10 stwierdza: Trzy artyku³y opublikowane w 2004 r. w British
Medical Journal, które w zapobieganiu
szerzeniu siê HIV k³ad¹ nacisk na redukcjê liczby partnerów, ponownie
zwróci³y uwagê opinii na znaczenie
wiernoci
seksualnej.
Wdro¿ona
w Ugandzie polityka promuj¹ca wierne,
monogamiczne zwi¹zki (zero grazing)
przynios³a znacz¹ce rezultaty. Odsetek
mê¿czyzn wspó³¿yj¹cych z jedn¹ lub wiêcej przygodn¹ partnerk¹ w roku poprzedzaj¹cym badanie spad³ z 35% w 1989 r.
do 15% w 1995, za wród kobiet zanotowano spadek odpowiednio z 16% do 6%.
W swojej publikacji Shelton et al. stwierdza, ¿e chocia¿ nie mo¿na dowieæ bezporedniego zwi¹zku pomiêdzy kampani¹
«zero grazing» a jednoczesnym spadkiem
wystêpowania HIV, «wydaje siê prawdopodobnym, ¿e mia³a ona decyduj¹cy
wp³yw na sukces odniesiony w Ugandzie».
Zmniejszenie liczby partnerów zanotowano równie¿ we wszystkich innych przypadkach na wiecie, gdzie nast¹pi³a skuteczna redukcja wystêpowania HIV.

Naukowcy z Harvard School
of Public Health: Green,
Halperin, Natulya i Hogle11
stwierdzili:
Przyczyny drastycznego spadku
liczby zara¿onych wirusem HIV w Ugandzie, czyli pierwszego i najbardziej spektakularnego sukcesu w prewencji AIDS,
budz¹ ogromne zainteresowanie. Zarów19
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no przeprowadzone badania, jak i inne
dane sugeruj¹, ¿e zmian¹ zachowania
najczêciej kojarzon¹ z redukcj¹ wystêpowania HIV jest spadek czêstotliwoci wspó³¿ycia z wieloma partnerami. Wydaje siê, ¿e programy maj¹ce na
celu wywo³anie zmian zachowania,
w szczególnoci promuj¹ce wiernoæ

i zmniejszenie liczby partnerów (tzw.
»zero grazing«), w wiêkszoci opracowane przed rz¹d Ugandy oraz lokalne organizacje pozarz¹dowe, m.in. grupy wiernych, organizacje kobiece, grupy nosicieli wirusa HIV (people-living-with-AIDS)
i inne grupy zrzeszaj¹ce cz³onków lokalnych spo³ecznoci, przyczyni³y siê w po-

cz¹tkowym okresie do redukcji wspó³¿ycia z przygodnymi lub z wieloma partnerami oraz wystêpowania HIV. Razem
z innymi czynnikami, takimi jak u¿ywanie prezerwatyw, programy te przyczyni³y siê równie¿ póniej do ostrego spadku
wystêpowania HIV.
oprac. Redakcja

Apel 150 naukowców wiata

nym drog¹ p³ciow¹, jak równie¿ niechcianym ci¹¿om. Po inicjacji seksualnej, powrót do abstynencji lub wzajemna wiernoæ niezara¿onych partnerów s¹ najskuteczniejszymi sposobami na unikniêcie zara¿enia. (...)
W przypadku doros³ych aktywnych
seksualnie jako priorytet powinno siê
traktowaæ zachêcanie do wzajemnej
wiernoci miêdzy niezara¿onymi partnerami jako najpewniejszego sposobu na zapobieganie zara¿eniu HIV.
Stosowanie prezerwatyw autorzy apelu polecaj¹ praktycznie wy³¹cznie ludziom z grupy
wysokiego ryzyka: W przypadku ludzi wystawionych na wysokie ryzyko zara¿enia wi-

rusem HIV (tj. zajmuj¹cych siê us³ugami seksualnymi, utrzymuj¹cych kontakty seksualne
z wieloma partnerami, stosunki analne
z partnerami nale¿¹cymi do grupy wysokiego
ryzyka, czy stosunki z osob¹ zara¿on¹ albo
prawdopodobnie zara¿on¹ HIV lub inn¹ chorob¹ przenoszon¹ drog¹ p³ciow¹), najwa¿niejsze jest promowaæ prawid³owe i konsekwentne stosowanie prezerwatyw, po³¹czone z innymi metodami, jak unikanie zachowañ i partnerów wzmo¿onego ryzyka. Autorzy zwracaj¹ siê z ogólnowiatowym apelem: Pragniemy zakoñczenia polaryzuj¹cych debat i wzywamy spo³ecznoæ
miêdzynarodow¹, by zjednoczy³a siê
w globalnym, opartym na dowodach
sposobie podejcia do zapobiegania
HIV, w celu spowolnienia tempa rozprzestrzeniania siê wirusa drog¹ p³ciow¹.
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Jedno z najpowa¿niejszych pism medycznych wiata Lancet opublikowa³o w grudniu
2004 r. apel 150 naukowców z ca³ego wiata, którzy jednoznacznie pokazuj¹ skuteczne
metody prewencji HIV/AIDS. W apelu
czytamy:

W przypadku ludzi m³odych, którzy
nie rozpoczêli jeszcze aktywnoci
p³ciowej, priorytetem powinno byæ
zachêcanie do wstrzemiêliwoci lub
opónienia inicjacji seksualnej i w ten
sposób podkrelanie unikania ryzyka
jako najlepszego sposobu zapobiegania HIV i innym infekcjom przenoszo1. J. Kelly, Using condoms to prevent
transmission of HIV, A. Grazioli, Abstinence
and fidelity are only fully effective means of
prevention, BMJ, 1996, 312 (8 June), s. 1478
2. S. D. Pinkerton, P. R. Ambramson,
Effectiveness of condoms in preventing HIV
transmission, Soc Sci Med, May 1997, 44/9, s.
1303-1312
3. J. Levine, Latex Condoms Lessen Risk of
STDs, US Food and Drug Administration,
September 1990.
4. Richens J., Imrie J., Copas A., Condoms
and seat belts: the pararels and the lessons,
Lancet 2000, 355 (9201), 400-403.
5. N. Hearst, S. B. Hulley, Preventing the

O skutecznoci metod planowania rodziny
W literaturze medycznej istnieje du¿a
rozbie¿noæ co do skutecznoci metod
i rodków planowania rodziny. Z tego
wzglêdu zdecydowalimy siê na przytoczenie wykresu wskanika zawodnoci
(Pearla) podanego w Ginekologii praktycznej wydanej przez Pañstwowy Zak³ad
Wydawnictw Lekarskich (w 1994 r.) pod
redakcj¹ W. Psychrembel, G. Straussa,
E. Petriego, który przedstawia urednione
wartoci z pimiennictwa fachowego.
Z wykresu wynika, ¿e wbrew obiegowym
opiniom nie ma stuprocentowo skutecznej
metody antykoncepcyjnej oraz ¿e ekologiczne metody naturalne: metoda termicz20

na i objawowo-termiczna s¹ wysoko skuteczne. Dodaæ nale¿y, ¿e naturalna metoda:
metoda objawowa (metoda Billingsów)
jest te¿ wysoce skuteczna: posiada wskanik efektywnoci 98,8% (Wilson M., The
family planning method of the future, BMJ,
Vol. 307, 20 1993). Metoda owulacji Bilingsa i metoda objawowo-termiczna 
maj¹ 9598% skutecznoci  wynika
z najnowszych doniesieñ naukowych (Germano E., et. al., New Aproaches to Fertility Awareness-Based Methods: Incorporating the Standard Days and TwoDays Methods into Practice, Journal of Midwifery
and Womens Health 2006, Vol. 51, No. 6).
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Aktualnie obowi¹zuj¹ce podstawy programowe zajêæ edukacyjnych Wychowanie
do ¿ycia w rodzinie
(wg rozporz¹dzenia z dnia 26 lutego 2002 r. Dz. U. nr 51)
Obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zgodnie z przewyborczymi deklaracjami SLD, od pocz¹tku kadencji usi³uje wprowadziæ do szkó³ edukacjê
seksualn¹. Próby zast¹pienia treci prorodzinnych (dobrych, sprawdzonych i skutecznych  pozytywne skutki zajêæ Wychowania
do ¿ycia w rodzinie opisano na str. 23-24) liberaln¹ i permisywn¹ edukacj¹ seksualn¹
w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego zosta³y w znacznym stopniu udaremnione dziêki zdecydowanym reakcjom wybitnych specjalistów i prawicowych parlamentarzystów. Do protestów w³¹czy³y siê równie¿
liczne organizacje i stowarzyszenia pro-rodzinne oraz wiele indywidualnych osób. Poni¿ej podajemy obecnie obowi¹zuj¹ce podstawy programowe Wychowania do ¿ycia
w rodzinie w naszym kraju. *
1. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie
(szko³a podstawowa)
Cele edukacyjne
Celem wychowania do ¿ycia w rodzinie
jest ukazywanie wartoci rodziny w ¿yciu
osobistym cz³owieka oraz pomoc w przygotowaniu siê do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
Zadania szko³y
1. Integrowanie wychowawczych dzia³añ
szko³y i rodziny.
2. Wzmacnianie prawid³owych relacji
dziecka z rodzin¹.
3. Wspó³praca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjêcia przejawów zwi¹zanych z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka.
4. Pomoc w kszta³towaniu pozytywnego
stosunku do p³ciowoci.
5. Wspieranie prawid³owego rozwoju
emocjonalnego i spo³ecznego, w tym kole¿eñstwa i przyjani.
Treci nauczania
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartoci i tradycji w rodzinie,
wspólne wiêtowanie, spêdzanie wolnego
czasu.
3. Wiê rodzinna, zwi¹zki uczuciowe i inne
relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwi¹zywanie.
S³u¿ba ¯yciu I/2007

4. Macierzyñstwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycz¹ca budowy i funkcjonowania uk³adu rozrodczego cz³owieka.
5. Ci¹¿a, rozwój p³odu, poród, przyjêcie
dziecka jako nowego cz³onka rodziny.
6. Ró¿nice i podobieñstwa miêdzy ch³opcami i dziewczêtami. Identyfikacja z w³asn¹
p³ci¹. Akceptacja i szacunek dla cia³a.
7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu
dojrzewania. Zró¿nicowane, indywidualne
tempo rozwoju.
8. Higiena okresu dojrzewania.
9. Prawo cz³owieka do intymnoci
i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
10. Istota kole¿eñstwa i przyjani, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy,
wspó³praca, empatia.
11. Mass media  zasady i kryteria wyboru czasopism, ksi¹¿ek, filmów i programów
telewizyjnych.
12. Odpowiedzialnoæ za w³asny rozwój.
Samowychowanie.
Osi¹gniêcia
1. Prawid³owe komunikowanie, rozwi¹zywanie konfliktów; empatia.
2. Dostrzeganie potrzeb w³asnych i innych ludzi; wyra¿anie uczuæ, asertywnoæ.
3. Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.
4. Akceptowanie i poszanowanie w³asnego cia³a.
5. Aktywny udzia³ w ¿yciu rodziny.
6. Umiejêtne korzystanie z mass mediów.
Wychowanie do ¿ycia w rodzinie (gimnazjum)
Cele edukacyjne
1. Przyjêcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartoci s³u¿¹cych
osobowemu rozwojowi.
2. Rozwi¹zywanie problemów i pokonywanie trudnoci okresu dorastania.
Zadania szko³y
1. Stymulowanie procesu samowychowania.
2. Wspó³praca z rodzicami w zakresie
prawid³owych relacji miêdzy nimi a dzieckiem.
3. Pomoc we w³aciwym prze¿ywaniu
okresu dojrzewania.
4. Wzmacnianie procesu identyfikacji
z w³asn¹ p³ci¹.

5. Wspieranie rozwoju moralnego
i kszta³towania hierarchii wartoci.
6. Promowanie integralnej wizji seksualnoci cz³owieka; ukazanie jednoci pomiêdzy
aktywnoci¹ seksualn¹ a mi³oci¹ i odpowiedzialnoci¹.
7. Tworzenie klimatu dla kole¿eñstwa,
przyjani oraz szacunku dla cz³owieka.
8. Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na
podstawowe pytania egzystencjalne.
9. Informowanie o mo¿liwociach pomocy
 system poradnictwa dla dzieci i m³odzie¿y.
Treci nauczania
1. Rozwój cz³owieka: faza prenatalna,
narodziny, faza niemowlêca, wczesnodzieciêca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, m³odoci, wieku redniego, wieku pónego. ¯ycie jako fundamentalna wartoæ.
2. Budowa prawid³owych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleñ; przyczyny i sposoby
rozwi¹zywania konfliktów. Odpowiedzialnoæ
wszystkich za atmosferê panuj¹c¹ w rodzinie. Rodzina niepe³na.
3. Rola autorytetów w ¿yciu cz³owieka.
4. Relacje miêdzyosobowe i ich znaczenie. Przyjañ, zakochanie, mi³oæ; pierwsze
fascynacje, mi³oæ platoniczna, mi³oæ m³odzieñcza, mi³oæ dojrza³a.
5. Zachowania asertywne.
6. Podstawowe informacje o rozwoju
seksualnym cz³owieka: to¿samoæ p³ciowa
 kobiecoæ i mêskoæ.
7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja
kryteriów dojrza³oci biologicznej, psychicznej i spo³ecznej.
8. Problemy i trudnoci okresu dojrzewania (np. napiêcia seksualne, masturbacja),
sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagaj¹cych porady lekarza lub innych specjalistów.
9. Ró¿nice w rozwoju psychoseksualnym
dziewcz¹t i ch³opców; postawy i wzajemne
oczekiwania.
10. Zagro¿enia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzale¿nienia, pornografia.
11. G³ówne funkcje p³ciowoci: wyra¿anie mi³oci, budowanie wiêzi i rodzicielstwo.
12. Inicjacja seksualna; zwi¹zek pomiêdzy aktywnoci¹ seksualn¹ a mi³oci¹ i odpowiedzialnoci¹; dysfunkcje zwi¹zane
z przedmiotowym traktowaniem cz³owieka
w dziedzinie seksualnej. Ryzyko zwi¹zane
z wczesn¹ inicjacj¹.
13. Kszta³towanie i akceptacja to¿samoci p³ciowej. Mo¿liwoci pomocy w pokonywaniu trudnoci zwi¹zanych z to¿samoci¹
p³ciow¹.
14. P³odnoæ wspóln¹ spraw¹ kobiety
i mê¿czyzny.
15. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania p³odnoci. Antykoncepcja. Aspekt
zdrowotny, psychologiczny i etyczny.
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16. Infekcje przenoszone drog¹ p³ciow¹.
AIDS: drogi przenoszenia zaka¿enia, profilaktyka, aspekt spo³eczny.
17. Wartoci zwi¹zane z seksualnoci¹
cz³owieka: mêskoæ, kobiecoæ, mi³oæ, ma³¿eñstwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialnoci w prze¿ywaniu w³asnej p³ciowoci
oraz budowaniu trwa³ych i szczêliwych wiêzi.
18. Wp³yw sposobu spêdzania wolnego
czasu (w tym korzystania ze rodków masowego przekazu) na cz³owieka.

3. Pomoc w osi¹ganiu dojrza³oci psychoseksualnej.
4. Uwiadomienie roli rodziny w ¿yciu
cz³owieka. Promowanie trwa³ych zwi¹zków,
których podstaw¹ jest wiê emocjonalna,
efektywne sposoby komunikowania siê, wzajemne zrozumienie.
5. Przekazywanie rzetelnej, dostosowanej
do poziomu rozwoju ucznia, wiedzy na temat
zmian biologicznych, psychicznych i spo³ecznych w ró¿nych fazach rozwoju cz³owieka.

Osi¹gniêcia
1. Znajomoæ organizmu ludzkiego i zachodz¹cych w nim zmian oraz akceptacja
w³asnej p³ciowoci.
2. Poznawanie, analizowanie i wyra¿anie
uczuæ.
3. Kierowanie w³asnym rozwojem, podejmowanie wysi³ku samowychowawczego.
4. Przyjêcie integralnej wizji ludzkiej seksualnoci.
5. Umiejêtnoæ obrony w³asnej intymnoci i nietykalnoci seksualnej oraz szacunek
dla cia³a innej osoby.
6. Korzystanie ze rodków przekazu
w sposób selektywny, umo¿liwiaj¹cy obronê
przed ich destrukcyjnym oddzia³ywaniem.
7. Wnoszenie pozytywnego wk³adu w ¿ycie swojej rodziny.
8. Okazywanie szacunku innym ludziom,
docenianie ich wysi³ku i pracy, przyjêcie postawy szacunku wobec siebie.
9. Umiejêtnoæ korzystania z systemu
poradnictwa dla dzieci i m³odzie¿y.

Treci nauczania
1. To¿samoæ i wielowymiarowoæ cz³owieka. Poczucie sensu ¿ycia.
2. Komunikacja interpersonalna, asertywnoæ, techniki negocjacji, empatia.
3. Tolerancja wobec odmiennoci kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych.
4. Rozwój psychoseksualny cz³owieka
w kolejnych fazach ¿ycia.
5. Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja
kryteriów dojrza³oci biologicznej, psychicznej i spo³ecznej. Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi.
6. Wartoci i pojêcia zwi¹zane z p³ciowoci¹ cz³owieka: mêskoæ, kobiecoæ, mi³oæ,
rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialnoci w prze¿ywaniu w³asnej p³ciowoci
i budowaniu emocjonalnych wiêzi. Role kobiet i mê¿czyzn a panuj¹ce stereotypy.
7. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania
i nastêpstwa. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opónianiem wieku
inicjacji seksualnej.
8. Istota seksualnoci cz³owieka i jej
aspekty. Integracja seksualna.
9. Komplementarnoæ p³ci  wzajemne
dope³nianie siê p³ci w sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i spo³ecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób p³ci
odmiennej.
10. Istota, rodzaje i etapy rozwoju mi³oci. Ró¿nice w prze¿ywaniu mi³oci.
11. Metody rozpoznawania p³odnoci.
12. Metody i rodki antykoncepcji. Sposoby ich dzia³ania i zasady doboru.
13. Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹
i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt
spo³eczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie.
14. Trudnoci w osi¹ganiu to¿samoci
p³ciowej, mo¿liwoci pomocy.
15. Normy zachowañ seksualnych. Przemoc i przestêpstwa seksualne; mo¿liwoci
zapobiegania, sposoby obrony. Informacja
o orodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.
16. Przygotowanie do ma³¿eñstwa. Problemy wiernoci, zaufania i dialogu.
17. Ma³¿eñstwo  jego fazy; trudnoci
i konflikty oraz sposoby ich rozwi¹zywania;
wartoæ ma³¿eñstwa. Macierzyñstwo i ojco-

Wychowanie do ¿ycia w rodzinie
(szko³a ponadgimnazjalna)
Cele edukacyjne
1. Rozwijanie umiejêtnoci rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi ¿yciowej.
2. Pog³êbianie wiedzy zwi¹zanej z funkcjami rodziny, mi³oci¹, przyjani¹, pe³nieniem ról ma³¿eñskich i rodzicielskich, seksualnoci¹ cz³owieka i prokreacj¹.
3. Przyjêcie pozytywnej postawy wobec
¿ycia ludzkiego, osób niepe³nosprawnych
i chorych.
4. Kszta³towanie postaw prozdrowotnych, prospo³ecznych i prorodzinnych.
5. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbli¿szego otoczenia.
Zadania szko³y
1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny.
Integrowanie dzia³añ szko³y i rodziców.
2. Pomoc w kszta³towaniu pozytywnego
stosunku do p³ciowoci. Odniesienie p³ciowoci do wartoci i pojêæ takich jak: poszanowanie ¿ycia, mi³oæ, ma³¿eñstwo, rodzina,
przyjañ, akceptacja i szacunek w relacjach
miêdzyludzkich.
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stwo. Przygotowanie do ról rodzicielskich.
Adopcja. Bezdzietnoæ.
18. Przebieg i higiena ci¹¿y. Rozwój prenatalny dziecka. Szko³a rodzenia, poród i naturalne karmienie. Rola rodziców w okresie
oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie
porodu i po narodzinach.
19. Funkcje rodziny, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wychowania dzieci w rodzinie. Znaczenie prawid³owych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka. Samotne rodzicielstwo.
20. Nieplanowana ci¹¿a; sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.
21. Aborcja jako zagro¿enie dla zdrowia
psychicznego i fizycznego  aspekty: prawny, medyczny i etyczny.
22. Konflikty w rodzinie i ich przyczyny.
Sposoby rozwi¹zywania konfliktów.
23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profilaktyka. Mo¿liwoci uzyskiwania pomocy.
24. Zagro¿enia ¿ycia spo³ecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia.
25. Prawodawstwo dotycz¹ce rodziny.
Zawarcie ma³¿eñstwa, separacja, rozwód.
Prawa i obowi¹zki ma³¿onków i rodziców,
prawa dziecka. Obowi¹zki pañstwa wobec
rodziny.
26. Cz³owiek wobec niepe³nosprawnoci,
staroci, choroby, umierania i mierci, w tym
w aspekcie ¿ycia rodzinnego.
27. Poradnictwo m³odzie¿owe i rodzinne
w Polsce.
Osi¹gniêcia
1. Umiejêtnoæ podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotycz¹cych wyboru drogi
¿yciowej, ma³¿eñstwa i rodziny.
2. Umiejêtnoæ wiadomego kreowania
w³asnej osobowoci.
3. Przygotowanie, na podstawie wiedzy
i wykszta³conych umiejêtnoci, do poszanowania godnoci ¿ycia ludzkiego i dojrza³ego
funkcjonowania w rodzinie.
4. Znajomoæ podstawowych zasad postêpowania w sferze ludzkiej p³ciowoci
i p³odnoci.
5. Umiejêtnoæ poszukiwania i udzielania
odpowiedzi na pytania: Kim jest cz³owiek?
Jakie s¹ jego cele i zadania ¿yciowe? Jaki
jest sens ¿ycia?
* Sposób nauczania szkolnego i zakres treci zajêæ edukacyjnych Wychowanie do ¿ycia w rodzinie okrela
rozporz¹dzenie ministra w³aciwego do spraw owiaty
i wychowania, wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie
p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz.
334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz.
943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz
z 2001 r. Dz. U. Nr 154, poz. 1792).
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Polskie dowiadczenia
Uniwersytet Gdañski (Pracownia Realizacji Badañ Socjologicznych) przeprowadzi³ w 1999 r.
badania nad wp³ywem zajêæ szkolnych Wychowanie do ¿ycia w rodzinie na normy i wartoci uczniów. W tym celu przeprowadzono badania na próbie 1043 uczniów w ponadpodstawowych szko³ach województwa pomorskiego. Okaza³o siê, ¿e dobrze przygotowane i przeprowadzone zajêcia maj¹ pozytywny wp³yw na wyznawane przez m³odzie¿ wartoci.
Wdro¿one w 1998 roku do nauczania szkolnego zajêcia edukacyjne Wychowanie do ¿ycia w rodzinie charakteryzowa³y siê:
1. Integralnym ujêciem ludzkiej seksualnoci, tj. uwzglêdnieniem sfery biologicznej, psychicznej i duchowej cz³owieka.
2. Przekazywaniem rzetelenej wiedzy z dziedziny socjologii ma³¿eñstwa i rodziny, psychologii rozwojowej i psychologii komunikacji, biologii (w tym podstawowych informacji z seksuologii), edukacji prozdrowotnej, profilaktyki uzale¿nieñ oraz etyki ¿ycia ma³¿eñsko-rodzinnego opartej na wartociach chrzecijañskich.
3. Kszta³towaniem szacunku dla ¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej mierci.
4. Ekologicznym ujêciem zagadnieñ dotycz¹cych prokreacji (promocja naturalnych metod planowania rodziny).
5. Kszta³towaniem postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospo³ecznych.
Przeprowadzonym badaniom postawiono dwa nadrzêdne cele. Pierwszy dotyczy³ diagnozy stanu wiadomoci, wiedzy oraz postaw i intencji zachowañ
m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych
w zakresie rodzinnym, spo³ecznym,
zdrowotnym. Drugim celem by³o zbadanie wp³ywu przedmiotu Wychowanie
do ¿ycia w rodzinie na kszta³towanie
i ewaluacjê tych postaw, intencji zachowañ i wiedzy z ww. zakresu oraz odbiór
samego przedmiotu przez badanych.
W tym celu badanie przeprowadzone zo-

sta³o przed wprowadzeniem ww. przedmiotu do szkó³ (badanie stany rzeczy),
by po zakoñczeniu programu (10 godzin
lekcyjnych) powtórzyæ je na tej samej
próbie (badanie ewaluacji). (...) Dobór
szkó³ by³ losowo-kwotowy. Próba ma
wiêc charakter reprezentatywny. Sporód wszystkich szkó³ wytypowano te,
w których  z informacji uzyskanych
od dyrekcji szko³y  mia³y byæ realizowane zajêcia z Wychowania do ¿ycia
w rodzinie. (...) Badanej m³odzie¿y postawiono pytanie dotycz¹ce deklaracji

wiary. Najwiêksza iloæ (73%) okreli³o
siê jako wierz¹cy. Stosunkowo du¿y
odsetek uczniów okreli³ siê jako poszukuj¹cy/w¹tpi¹cy (20%), oraz niewierz¹cy (8%). (Za: Uniwersytet Gdañski, Pracownia Realizacji Badañ Socjologicznych, Ewaluacja postaw m³odzie¿y wobec norm i wartoci zwi¹zanych
z ¿yciem rodzinnym, zdrowotnym i spo³ecznym pod wp³ywem zajêæ szkolnych
Wychowanie do ¿ycia w rodzinie,
Gdañsk 2000)

Oto wyniki badañ, charakteryzuj¹ce zmiany postaw m³odzie¿y pod wp³ywem zdjêæ Wychowanie do ¿ycia w rodzinie
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Rola mediów
Nale¿y z uznaniem podkreliæ powy¿sze pozytywne wyniki szkolnej edukacji, które osi¹gniêto mimo narastaj¹cej fali demoralizacji i antyrodzinnych wzorców masowo przekazywanych przez media. Generalnie prasa m³odzie¿owa (za
wyj¹tkiem niskonak³adowych pism katolickich), radiostacje
i telewizje komercyjne i publiczne promuj¹ antywartoci:
rozwi¹z³oæ, fa³szywe wzorce ¿ycia rodzinnego, czêsto tak¿e
nieprawdê np. o rzekomej skutecznoci prezerwatyw
w ochronie przed AIDS, braku skutków ubocznych rodków
antykoncepcyjnych, ich rzekomej stuprocentowej skutecznoci czy te¿ k³amstwa o wysokiej zawodnoci naturalnych
metod planowania rodziny. Ju¿ na pocz¹tku tzw. rewolucji
seksualnej na Zachodzie niektórzy naukowcy ostrzegali
przed jej skutkami, nie tylko w sferze duchowej, ale tak¿e
w zakresie zdrowia. Dr Arthur Wigfield (brytyjski specjalista
ds. chorób wenerycznych) pisa³ ju¿ w 1971 r. w czasopimie
British Medical Journal (4: 342, 1971): Czêæ spo³eczeñstwa, która zajmuje postawê przyzwalaj¹c¹ wzglêdem takiego seksu, okazuje wiêcej ni¿ ignorancjê, obojêtnoæ lub pogardê wobec chorób wenerycznych. My, wenerolodzy, chcielibymy wiedzieæ, jak je powstrzymaæ, zanim wymkn¹ siê
spod kontroli. Ten naukowiec ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych przewidzia³: kult zmys³owoci, lubie¿noci
i sensacji, a tak¿e ogromny wp³yw tych, którzy kontroluj¹
rodki masowego przekazu. W ich rêkach spoczywa zdrowie
i moralnoæ ludzkoci. Czy górê wemie wrogi materializm
z jego gonitw¹ za sprzeda¿¹ i zyskiem, czy ¿yczliwa troska
o ludzkie szczêcie? Odnosz¹c siê krytycznie do wiêkszoci
potê¿nych polskich mediów, pragniemy wskazaæ pedagogom
i wychowawcom dobre m³odzie¿owe gazety: Dwutygodnik
M³odzie¿y Katolickiej Nasza Droga, 31-027 Kraków, ul.
Miko³ajska 17/19, tel. /fax (0*12) 411 93 38; Miesiêcznik
Wzrastanie, 32-800 Brzesko, ul. G³owackiego 2, tel.
(0*14) 686 37 06; Dwumiesiêcznik Mi³ujcie siê, 60-962
Poznañ, ul. Panny Marii 4, tel. /fax (0*61) 852 32 82. Warto
te¿ zachêciæ m³odych do s³uchania m³odzie¿owych audycji
w Radiu Maryja, sieci Radia Plus i ogl¹dania Telewizji Puls.
AZ
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Prawa rodziców
Rodzice maj¹ prawo i pierwszeñstwo do wychowywania
swoich dzieci. Zobowi¹zania w zakresie spraw dotycz¹cych
praw rodziców zosta³y wyra¿one w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach miêdzynarodowych.
Konstytucja Rzeczypospolitej
(uchwalona 2 kwietnia 1997 r.)

Art. 48. 1. Rodzice maj¹ prawo do
wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi
przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzglêdniaæ stopieñ dojrza³oci dziecka,
a tak¿e wolnoæ jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich
mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach
okrelonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du.
Art. 53. 3. Rodzice maj¹ prawo do
zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie
ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48
ust. 1 stosuje siê odpowiednio.
Art. 70. 3. Rodzice maj¹ wolnoæ
wyboru dla swoich dzieci szkó³ innych
ni¿ publiczne. Obywatele i instytucje
maj¹ prawo zak³adania szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i wy¿szych
oraz zak³adów wychowawczych. Warunki zak³adania i dzia³alnoci szkó³
niepublicznych oraz udzia³u w³adz publicznych w ich finansowaniu, a tak¿e
zasady nadzoru pedagogicznego nad
szko³ami i zak³adami wychowawczymi,
okrela ustawa.
Art. 72 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma
prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.

Konkordat miêdzy Stolic¹
Apostolsk¹ a Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹,

(podpisany 28 lipca 1993 r., ratyfikowany 23 lutego 1998 r.)
Art. 12. 1. Uznaj¹c prawo rodziców do
religijnego wychowania dzieci oraz zasadê
tolerancji Pañstwo gwarantuje, ¿e szko³y
publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez
organy administracji pañstwowej i samoS³u¿ba ¯yciu I/2007

rz¹dowej, organizuj¹ zgodnie z wol¹ zainteresowanych naukê religii w ramach planu zajêæ szkolnych i przedszkolnych.

Ustawa o systemie owiaty
(z dnia 7 wrzenia 1991 r.
z póniejszymi zmianami)
Art. 1. System owiaty zapewnia
w szczególnoci:  wspomaganie przez
szko³ê wychowawczej roli rodziny.
Art. 12. 1. Publiczne przedszkola,
szko³y podstawowe i gimnazja organizuj¹
naukê religii na ¿yczenie rodziców, publiczne szko³y ponadgimnazjalne na ¿yczenie b¹d rodziców, b¹d samych uczniów;
po osi¹gniêciu pe³noletnoci o pobieraniu
nauki religii decyduj¹ uczniowie.
Art. 48. 1. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e powo³aæ radê owiatow¹ dzia³aj¹c¹ przy tym
organie. 2. Do zadañ rady owiatowej nale¿y: 1) badanie potrzeb owiatowych na
obszarze dzia³ania jednostki samorz¹du
terytorialnego oraz przygotowywanie
projektów ich zaspokajania, 2) opiniowanie bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego w czêci dotycz¹cej wydatków
na owiatê, 3) opiniowanie projektów
sieci publicznych szkó³ i placówek, 4)
opiniowanie projektów aktów prawa
miejscowego wydawanych w sprawach
owiaty, 5) wyra¿anie opinii i wniosków
w innych sprawach dotycz¹cych owiaty.
3. W³aciwy organ jednostki samorz¹du
terytorialnego jest obowi¹zany przedstawiæ radzie owiatowej projekty aktów,
o których mowa w ust. 2 pkt 2-4.
Art. 50. 1. W szko³ach i placówkach
mog¹ dzia³aæ rady szkó³ i placówek. 2. Rada szko³y lub placówki uczestniczy w rozwi¹zywaniu spraw wewnêtrznych szko³y
lub placówki, a tak¿e: 1) uchwala statut
szko³y lub placówki, 2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego
rodków specjalnych szko³y lub placówki
i opiniuje plan finansowy szko³y lub placówki, 3) mo¿e wystêpowaæ do organu
sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad

szko³¹ lub placówk¹ z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny dzia³alnoci szko³y
lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te maj¹ dla organu charakter wi¹¿¹cy, 4) opiniuje plan pracy szko³y
lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy
istotne dla szko³y lub placówki, 5) z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan
szko³y lub placówki i wystêpuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê oraz
do wojewódzkiej rady owiatowej,
w szczególnoci w sprawach organizacji
zajêæ pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowi¹zkowych. 3. W celu wspierania
dzia³alnoci statutowej szko³y lub placówki
rada szko³y lub placówki mo¿e gromadziæ
fundusze z dobrowolnych sk³adek oraz innych róde³. Zasady wydatkowania funduszy rady szko³y lub placówki okrela regulamin, o którym mowa w art. 51 ust. 5.
Art. 51. 1. W sk³ad rady szko³y lub
placówki wchodz¹ w równej liczbie: 1)
nauczyciele wybrani przez ogó³ nauczycieli, 2) rodzice wybrani przez ogó³ rodziców, 3) uczniowie wybrani przez ogó³
uczniów. 2. Rada powinna liczyæ co najmniej 6 osób. 3. Tryb wyboru cz³onków
rady szko³y lub placówki okrela statut
szko³y lub placówki. Statut szko³y lub
placówki mo¿e przewidywaæ rozszerzenie sk³adu rady o inne osoby ni¿ wymienione w ust. 1. 4. Kadencja rady szko³y
lub placówki trwa 3 lata. Statut szko³y
lub placówki mo¿e dopuszczaæ dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej
sk³adu rady. 5. Rada szko³y lub placówki
uchwala regulamin swojej dzia³alnoci
oraz wybiera przewodnicz¹cego. Zebrania rady s¹ protoko³owane. 5 a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mog¹
byæ okrelone rodzaje spraw, w których
rozpatrywaniu nie bior¹ udzia³u przedstawiciele uczniów. 6. W posiedzeniach rady szko³y lub placówki mo¿e braæ udzia³,
z g³osem doradczym, dyrektor szko³y lub
placówki. 7. Do udzia³u w posiedzeniach
rady szko³y lub placówki mog¹ byæ zapraszane przez przewodnicz¹cego, za
zgod¹ lub na wniosek rady, inne osoby
z g³osem doradczym. 8. Rady szkó³ lub
placówek mog¹ porozumiewaæ siê ze sob¹, ustalaj¹c zasady i zakres wspó³pracy.
9. Powstanie rady szko³y lub placówki
pierwszej kadencji organizuje dyrektor
szko³y lub placówki na ³¹czny wniosek
dwóch sporód nastêpuj¹cych podmiotów: 1) rady pedagogicznej, 2) rady rodziców, 3) samorz¹du uczniowskiego.
Art. 52. 1. Minister w³aciwy do
spraw owiaty i wychowania okreli ty25
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py szkó³ i placówek, w których w sk³ad
rady szko³y lub placówki nie wchodz¹
rodzice lub uczniowie. 2. W szko³ach lub
placówkach, w których rada nie zosta³a
powo³ana, zadania rady wykonuje rada
pedagogiczna.
Art. 53. 1. W szkole i placówce mo¿e
dzia³aæ rada rodziców, stanowi¹ca reprezentacjê rodziców uczniów. 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogó³ rodziców uczniów tej szko³y lub placówki. 3.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej
dzia³alnoci, który nie mo¿e byæ sprzeczny
ze statutem szko³y lub placówki. 4. Reprezentacja rodziców mo¿e tak¿e przybraæ inn¹ nazwê ni¿ okrelona w ust. 1.
Art. 54. 1. Rada rodziców mo¿e wystêpowaæ do rady szko³y lub placówki,
rady pedagogicznej i dyrektora szko³y
lub placówki z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw szko³y lub
placówki. 2. W celu wspierania dzia³alnoci statutowej szko³y lub placówki rada rodziców mo¿e gromadziæ fundusze
z dobrowolnych sk³adek rodziców oraz
innych róde³. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców okrela regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 3.

Rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej
(z dnia 12 sierpnia 1999 r.)

w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treci dotycz¹cych wiedzy
o ¿yciu seksualnym cz³owieka, o zasadach
wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i rodkach wiadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kszta³cenia ogólnego.
§ 2Realizacja treci programowych
zajêæ powinna stanowiæ spójn¹ ca³oæ
z pozosta³ymi dzia³aniami wychowawczymi szko³y, a w szczególnoci: 1)
wspieraæ wychowawcz¹ rolê rodziny, 2)
promowaæ integralne ujêcie ludzkiej seksualnoci, 3) kszta³towaæ postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospo³eczne.
§ 41. Udzia³ ucznia w zajêciach nie
jest obowi¹zkowy. 2. Na udzia³ w zajêciach uczniów niepe³noletnich zgodê
w formie pisemnej wyra¿aj¹ rodzice lub
prawni opiekunowie, po spe³nieniu przez
szko³ê warunków okrelonych w § 5 ust.
1. Po osi¹gniêciu pe³noletnoci o udziale
w zajêciach decyduj¹ sami uczniowie,
deklaruj¹c swój udzia³ na pimie.
W przypadku uczniów pe³noletnich
z upoledzeniem umys³owym w stopniu
lekkim o udziale w zajêciach decyduj¹
rodzice lub prawni opiekunowie.
26
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§ 51. W ka¿dym roku szkolnym
przed przyst¹pieniem do realizacji zajêæ
nauczyciel prowadz¹cy zajêcia wraz
z wychowawc¹ klasy przeprowadza co
najmniej jedno spotkanie informacyjne
z rodzicami uczniów niepe³noletnich
oraz uczniami pe³noletnimi. Nauczyciel
jest obowi¹zany przedstawiæ pe³n¹ informacjê o celach i treciach realizowanego
programu nauczania, podrêcznikach
szkolnych oraz rodkach dydaktycznych.

Kodeks rodzinny i opiekuñczy
(ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 1965 r.) Dz. U. Nr
9, poz. 59 z 1964 r., ostatnia uwzglêdniona
zmiana: Dz. U. Nr 117, poz. 757 z 1998 r.
Art. 87. Rodzice i dzieci obowi¹zani
s¹ wspieraæ siê wzajemnie.
Art. 92. Dziecko pozostaje a¿ do pe³noletnoci pod w³adz¹ rodzicielsk¹.
Art. 95.
§ 1. W³adza rodzicielska obejmuje
w szczególnoci obowi¹zek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osob¹ i maj¹tkiem dziecka oraz wychowania
dziecka.
§ 3. W³adza rodzicielska powinna
byæ wykonywana tak, jak tego wymaga
dobro dziecka i interes spo³eczny.
Art. 96. Rodzice wychowuj¹ dziecko
pozostaj¹ce pod ich w³adz¹ rodzicielsk¹
i kieruj¹ nim. Obowi¹zani s¹ troszczyæ
o fizyczny i duchowy rozwój dziecka
i przygotowaæ je nale¿ycie do pracy dla
dobra spo³eczeñstwa odpowiednio do jego uzdolnieñ.

Konwencja ONZ o prawach
dziecka uchwalona w 1989 r.

(Polska ratyfikowa³a konwencjê 30
wrzenia 1991 r. z zastrze¿eniami oraz
deklaracjami interpretacyjnymi.)
Art. 3. 2. Pañstwa-Strony dzia³aj¹ na
rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest to niezbêdne dla jego dobra, bior¹c pod uwagê
prawa i obowi¹zki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie
za nie odpowiedzialnych, i w tym celu bêd¹ podejmowa³y wszelkie w³aciwe kroki
ustawodawcze oraz administracyjne.
Art. 5. Pañstwa-Strony bêd¹ szanowa³y odpowiedzialnoæ, prawo i obowi¹zek
rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, cz³onków dalszej rodziny lub rodowiska, zgodnie z miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób
prawnie odpowiedzialnych za dziecko, do

zapewnienia mu, w sposób odpowiadaj¹cy rozwojowi jego zdolnoci, mo¿liwoci
ukierunkowania go i udzielenia mu rad
przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji.
Art. 14. 2. Pañstwa-Strony bêd¹ respektowa³y prawa i obowi¹zki rodziców
lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnonie do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego
prawa w sposób zgodny z rozwijaj¹cymi
siê zdolnociami dziecka.
Art. 18. 1. Pañstwa-Strony podejm¹
wszelkie mo¿liwe starania dla pe³nego
uznania zasady, ¿e oboje rodzice ponosz¹ wspóln¹ odpowiedzialnoæ za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub
w okrelonych przypadkach opiekunowie prawni ponosz¹ g³ówn¹ odpowiedzialnoæ za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma byæ przedmiotem ich
najwiêkszej troski. 2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych
w niniejszej konwencji Pañstwa-Strony
bêd¹ okazywa³y odpowiedni¹ pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowi¹zków
zwi¹zanych z wychowaniem dzieci oraz
zapewni¹ rozwój instytucji, zak³adów
i us³ug w zakresie opieki nad dzieæmi.

Deklaracje do³¹czone do
polskiego aktu ratyfikacyjnego
konwencji o prawach dziecka
 Rzeczpospolita Polska uwa¿a, ¿e
wykonania przez dziecko jego praw
okrelonych w konwencji, w szczególnoci praw okrelonych w artyku³ach od
12 do 16, dokonuje siê z poszanowaniem
w³adzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotycz¹cymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodzin¹.  W odniesieniu do artyku³u 24
ustêp 2 litera f) konwencji Rzeczpospolita Polska uwa¿a, ¿e poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno pozostawaæ
w zgodzie z zasadami moralnoci. (ród³o: Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)

Powszechna Deklaracja
Praw Cz³owieka

(uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych 10
grudnia 1948 r.)
Art. III. Ka¿dy cz³owiek ma prawo
do ¿ycia, wolnoci i bezpieczeñstwa
swej osoby.
S³u¿ba ¯yciu I/2007

Art. XXVI 1. Ka¿dy cz³owiek ma
prawo do nauki. Nauka bêdzie bezp³atna,
przynajmniej na szczeblu podstawowym.
Nauka podstawowa bêdzie obowi¹zkowa. Owiata techniczna i zawodowa bêdzie powszechnie dostêpna, a studia wy¿sze bêd¹ dostêpne dla wszystkich na równych zasadach w zale¿noci od uzdolnieñ. 2. Nauczanie bêdzie ukierunkowane na pe³en rozwój osobowoci ludzkiej
i umocnienie poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoci. Bêdzie
ono krzewiæ wzajemne zrozumienie, tolerancjê i przyjañ miêdzy wszystkimi
narodami, grupami rasowymi i religiami,
a tak¿e wspieraæ dzia³alnoæ Organizacji
Narodów Zjednoczonych zmierzaj¹c¹ do
utrzymania pokoju. 3. Rodzice maj¹ prawo pierwszeñstwa w wyborze rodzaju
nauczania, którym objête bêd¹ ich dzieci.

Europejska Karta Praw i Obowi¹zków Rodziców

(og³oszona przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców  European Parents
Association w 1992 r.)
Preambu³a
Rodzice w Europie maj¹ prawo byæ
otaczani szacunkiem za ich odpowiedzialnoæ jako pierwszych i najwa¿niejszych wychowawców m³odzie¿y. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej
roli i wynikaj¹cych z niej obowi¹zków.
W swych wysi³kach wychowawczych
powinni byæ wspierani przez ca³e spo³eczeñstwo, a w szczególnoci przez osoby
zaanga¿owane w edukacjê.

Prawa i obowi¹zki rodziców
w Europie
1. Rodzice maj¹ prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikaj¹cej z koloru skóry, rasy,
narodowoci, wyznania, p³ci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice maj¹ obowi¹zek wychowywaæ swoje dzieci w duchu
odpowiedzialnoci za siebie i za ca³y
ludzki wiat. 2. Rodzice maj¹ prawo do
uznania ich prymatu jako pierwszych
nauczycieli swoich dzieci. Rodzice maj¹ obowi¹zek wychowywaæ swoje dzieci
w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywaæ ich. 3. Rodzice maj¹ prawo do
pe³nego dostêpu do formalnego systemu
edukacji dla swoich dzieci z uwzglêdnieniem ich potrzeb, mo¿liwoci i osi¹gniêæ. Rodzice maj¹ obowi¹zek zaanga¿owania siê jako partnerzy w nauczaniu
ich dzieci w szkole. 4. Rodzice maj¹ prawo dostêpu do wszelkich informacji
o instytucjach owiatowych, które mog¹
dotyczyæ ich dzieci. Rodzice maj¹ obowi¹zek przekazywania wszelkich informacji szko³om, do których uczêszczaj¹
ich dzieci, informacji dotycz¹cych mo¿liwoci osi¹gniêcia wspólnych, (tj. domu
i szko³y) celów edukacyjnych. 5. Rodzice maj¹ prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbli¿sza ich przekonaniom i wartociom
uznawanym za najwa¿niejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice maj¹ obowi¹zek
dokonania wiadomego wyboru drogi

edukacyjnej, jak¹ ich dzieci powinny
zmierzaæ. 6. Rodzice maj¹ prawo domagania siê od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osi¹gnê³y wiedzê
duchow¹ i kulturow¹. Rodzice maj¹ obowi¹zek wychowywaæ swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi
i ich przekonañ. 7. Rodzice maj¹ prawo
wp³ywaæ na politykê owiatow¹ realizowan¹ w szko³ach ich dzieci. Rodzice
maj¹ obowi¹zek osobicie w³¹czaæ siê
w ¿ycie szkó³ ich dzieci i stanowiæ
istotn¹ czêæ spo³ecznoci lokalnej. 8.
Rodzice i ich stowarzyszenia maj¹ prawo wydawania opinii i przeprowadzania
konsultacji z w³adzami odpowiedzialnymi za edukacjê na wszystkich poziomach
ich struktur. Rodzice maj¹ obowi¹zek
tworzyæ demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te bêd¹ reprezentowa³y rodziców i ich interesy. 9. Rodzice
maj¹ prawo do pomocy materialnej ze
strony w³adz publicznych, eliminuj¹cej
wszelkie bariery finansowe, które mog³yby utrudniæ dostêp ich dzieci do edukacji. Rodzice maj¹ obowi¹zek powiêcaæ swój czas i uwagê swoim dzieciom
i ich szko³om, tak aby wzmocniæ ich wysi³ki skierowane na osi¹gniêcie okrelonych celów nauczania. 10. Rodzice maj¹ prawo ¿¹daæ od odpowiedzialnych
w³adz publicznych wysokiej jakoci
us³ugi edukacyjnej. Rodzice maj¹ obowi¹zek poznaæ siebie nawzajem, wspó³pracowaæ ze sob¹ i doskonaliæ swoje
umiejêtnoci pierwszych nauczycieli
i partnerów w kontakcie: szko³a-dom.

Na kolejnych stronach prezentujemy stanowisko Kocio³a katolickiego w sprawach etyki seksualnej i wychowania do ¿ycia w rodzinie.

Katechizm Kocio³a Katolickiego (fragmenty)

O niektórych problemach etyki seksualnej
I MÊ¯CZYZN¥ I NIEWIAST¥
STWORZY£ ICH
332 P³ciowoæ wywiera wp³yw na
wszystkie sfery osoby ludzkiej w jednoci
cia³a i duszy. Dotyczy ona szczególnie
uczuciowoci, zdolnoci do mi³oci oraz
prokreacji i  w sposób ogólniejszy 
umiejêtnoci nawi¹zywania wiêzów komunii z drugim cz³owiekiem. 2333 Ka¿dy
cz³owiek, mê¿czyzna i kobieta, powinien
uznaæ i przyj¹æ swoj¹ to¿samoæ p³ciow¹.
Zró¿nicowanie i komplementarnoæ fizyczna, moralna i duchowa s¹ ukierunkoS³u¿ba ¯yciu I/2007

wane na dobro ma³¿eñstwa i rozwój ¿ycia
rodzinnego. Harmonia ma³¿eñstwa i spo³eczeñstwa zale¿y czêciowo od sposobu,
w jaki mê¿czyzna i kobieta prze¿ywaj¹
swoj¹ komplementarnoæ oraz wzajemnie
okazywan¹ pomoc.

II. POWO£ANIE DO
CZYSTOCI

2337 Czystoæ oznacza osi¹gniêt¹ integracjê p³ciowoci w osobie, a w konsekwencji wewnêtrzn¹ jednoæ cz³owieka
w jego bycie cielesnym i duchowym.

P³ciowoæ, w której wyra¿a siê przynale¿noæ cz³owieka do wiata cielesnego
i biologicznego, staje siê osobowa
i prawdziwie ludzka, gdy zostaje w³¹czona w relacjê osoby do osoby, we wzajemny dar mê¿czyzny i kobiety, który
jest ca³kowity i nieograniczony w czasie.
Cnota czystoci obejmuje zatem integralnoæ osoby i integralnoæ daru.
Integralnoæ osoby
2338 Osoba ¿yj¹ca w czystoci zachowuje integralnoæ obecnych w niej si³ ¿ycia i mi³oci. Integralnoæ ta zapewnia
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jednoæ osoby i sprzeciwia siê wszelkiemu rani¹cemu j¹ postêpowaniu. Nie toleruje ani podwójnego ¿ycia, ani podwójnej
mowy. 2339 Czystoæ domaga siê osi¹gniêcia panowania nad sob¹, które jest pedagogi¹ ludzkiej wolnoci. Alternatywa
jest oczywista: albo cz³owiek panuje nad
swoimi namiêtnociami i osi¹ga pokój, albo pozwala zniewoliæ siê przez nie i staje
siê nieszczêliwy. Godnoæ cz³owieka
wymaga, aby dzia³a³ ze wiadomego
i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od
wewn¹trz poruszony i naprowadzony,
a nie pod wp³ywem lepego popêdu wewnêtrznego lub te¿ zgo³a przymusu zewnêtrznego. Tak¹ za wolnoæ zdobywa
cz³owiek, gdy uwalniaj¹c siê od wszelkiej
niewoli namiêtnoci, d¹¿y do swojego celu drog¹ wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce. 2340 Kto chce pozostaæ wierny przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawiæ siê pokusom, podejmie w tym
celu rodki, takie jak: poznanie siebie,
praktykowanie ascezy odpowiedniej do
spotykanych sytuacji, pos³uszeñstwo
przykazaniom Bo¿ym, æwiczenie siê
w cnotach moralnych i wiernoæ modlitwie. Czystoæ integruje nas na nowo
i prowadzi do jednoci, któr¹ utracilimy,
rozpraszaj¹c siê w wieloci. 2341 Cnota
czystoci pozostaje w zale¿noci od kardynalnej cnoty umiarkowania, która
zmierza do przenikniêcia rozumem uczuæ
i popêdów ludzkiej zmys³owoci. 2342
Panowanie nad sob¹ jest zadaniem d³ugotrwa³ym. Nigdy nie nale¿y uwa¿aæ, ¿e
zdoby³o siê je raz na zawsze. Zak³ada ono
wysi³ek podejmowany we wszystkich
okresach ¿ycia. Wymagany wysi³ek powinien byæ bardziej intensywny w pewnych okresach  gdy kszta³tuje siê osobowoæ, w dzieciñstwie i w m³odoci.
2344 Czystoæ jest zadaniem wyj¹tkowo
osobistym; zak³ada równie¿ wysi³ek kulturowy, gdy¿ istnieje wzajemna zale¿noæ miêdzy postêpem osoby ludzkiej
i rozwojem spo³eczeñstwa. Czystoæ zak³ada poszanowanie praw osoby, szczególnie prawa do otrzymywania informacji
i wychowania, które szanuj¹ moralne
i duchowe wymiary ¿ycia ludzkiego.
Integralnoæ daru z siebie
2346 Mi³oæ jest form¹ wszystkich
cnót. Pod jej wp³ywem czystoæ jawi siê
jako szko³a daru z w³asnej osoby. Panowanie nad sob¹ jest podporz¹dkowane darowi z siebie. Czystoæ prowadzi tego, kto j¹
praktykuje, do stawania siê wobec bliniego wiadkiem wiernoci i czu³oci Boga.
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Ró¿ne formy czystoci
2350 Narzeczeni s¹ powo³ani do ¿ycia w czystoci przez zachowanie
wstrzemiêliwoci. Poddani w ten sposób próbie, odkryj¹ wzajemny szacunek,
bêd¹ uczyæ siê wiernoci i nadziei na
otrzymanie siebie nawzajem od Boga.
Przejawy czu³oci w³aciwe mi³oci
ma³¿eñskiej powinni zachowaæ na czas
ma³¿eñstwa. Powinni pomagaæ sobie
wzajemnie we wzrastaniu w czystoci.
Wykroczenia przeciw czystoci
2351 Rozwi¹z³oæ jest nieuporz¹dkowanym po¿¹daniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemnoci cielesnych. Przyjemnoæ seksualna jest moralnie nieuporz¹dkowana, gdy szuka siê
jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreacjê i zjednoczenie.
2352 Przez masturbacjê nale¿y rozumieæ
dobrowolne pobudzanie narz¹dów p³ciowych w celu uzyskania przyjemnoci
cielesnej. Zarówno Urz¹d Nauczycielski Kocio³a wraz z niezmienn¹ tradycj¹,
jak i zmys³ moralny chrzecijan stanowczo stwierdzaj¹, ¿e masturbacja jest aktem wewnêtrznie i powa¿nie nieuporz¹dkowanym. Bez wzglêdu na wiadomy
i dobrowolny motyw u¿ycie narz¹dów
p³ciowych poza prawid³owym wspó³¿yciem ma³¿eñskim w sposób istotny
sprzeciwia siê ich celowoci. Poszukuje
siê w niej przyjemnoci p³ciowej poza
relacj¹ p³ciow¹, wymagan¹ przez porz¹dek moralny, która urzeczywistnia (w
kontekcie prawdziwej mi³oci pe³ny
sens wzajemnego oddawania siê sobie
i przekazywania ¿ycia ludzkiego). W celu sformu³owania wywa¿onej oceny odpowiedzialnoci moralnej konkretnych
osób i ukierunkowania dzia³añ duszpasterskich nale¿y wzi¹æ pod uwagê niedojrza³oæ uczuciow¹, nabyte nawyki,
stany lêkowe lub inne czynniki psychiczne czy spo³eczne, które nawet redukuj¹
do minimum winê moraln¹. 2353 Nierz¹d jest zjednoczeniem cielesnym miêdzy wolnym mê¿czyzn¹ i woln¹ kobiet¹
poza ma³¿eñstwem. Jest on w powa¿nej
sprzecznoci z godnoci¹ osoby ludzkiej
i jej p³ciowoci w sposób naturalny podporz¹dkowanej dobru ma³¿onków, jak
równie¿ przekazywaniu ¿ycia i wychowaniu dzieci. Poza tym nierz¹d jest powa¿nym wykroczeniem, gdy powoduje
deprawacjê m³odzie¿y. 2354 Pornografia
polega na wyrwaniu aktów p³ciowych,
rzeczywistych lub symulowanych, z intymnoci partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywaæ je innym. Zniewa¿a ona czystoæ, poniewa¿ stanowi wy-

naturzenie aktu ma³¿eñskiego, wzajemnego intymnego daru ma³¿onków. Narusza powa¿nie godnoæ tych, którzy siê jej
oddaj¹ (aktorzy, sprzedawcy, publicznoæ), poniewa¿ jedni staj¹ siê dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemnoci i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w wiat iluzoryczny. Pornografia jest ciê¿k¹ win¹.
W³adze cywilne powinny zabroniæ wytwarzania i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych. 2355 Prostytucja
narusza godnoæ osoby, która oddaje siê
prostytucji, staj¹c siê przedmiotem przyjemnoci cielesnej kogo drugiego. Ten,
kto p³aci, grzeszy ciê¿ko przeciw sobie
samemu; niszczy czystoæ, do której zobowi¹zuje go chrzest, i zniewa¿a swoje
cia³o, wi¹tyniê Ducha wiêtego. Prostytucja stanowi plagê spo³eczn¹. Dotyka na ogó³ kobiety, lecz tak¿e mê¿czyzn,
dzieci i m³odzie¿ (w dwóch ostatnich
przypadkach grzech jest jednoczenie
zgorszeniem). Oddawanie siê prostytucji
jest zawsze grzechem ciê¿kim, jednak
nêdza, szanta¿ i presja spo³eczna mog¹
zmniejszyæ odpowiedzialnoæ za winê.
2356 Gwa³t oznacza wtargniêcie przemoc¹ w intymnoæ p³ciow¹ osoby. Jest
naruszeniem sprawiedliwoci i mi³oci.
Rani on g³êboko prawo ka¿dego cz³owieka do szacunku, wolnoci oraz integralnoci fizycznej i moralnej. Wyrz¹dza
powa¿n¹ krzywdê ofierze i mo¿e wywrzeæ piêtno na ca³ym jej ¿yciu. Jest zawsze czynem wewnêtrznie z³ym. Jeszcze
powa¿niejszy jest gwa³t pope³niony
przez rodziców (por. kazirodztwo) lub
wychowawców na dzieciach, które s¹ im
powierzone.

III MI£OÆ MA£¯ONKÓW
2360 P³ciowoæ jest podporz¹dkowana mi³oci ma³¿eñskiej mê¿czyzny i kobiety. W ma³¿eñstwie cielesna intymnoæ
ma³¿onków staje siê znakiem i rêkojmi¹
komunii duchowej. Miêdzy ochrzczonymi wiêzy ma³¿eñskie s¹ uwiêcone przez
sakrament.
2363 Przez zjednoczenie ma³¿onków urzeczywistnia siê podwójny cel
ma³¿eñstwa: dobro samych ma³¿onków i przekazywanie ¿ycia. Nie mo¿na
rozdzielaæ tych dwóch znaczeñ, czyli
wartoci ma³¿eñstwa, bez naruszenie
¿ycia duchowego ma³¿onków i nara¿enia dobra ma³¿eñstwa oraz przysz³oci
rodziny. Mi³oæ ma³¿eñska mê¿czyzny
i kobiety powinna wiêc spe³niaæ podwójne wymaganie: wiernoci i p³odnoci.
S³u¿ba ¯yciu I/2007

Wiernoæ ma³¿eñska
2364 Wspólnota ¿ycia i mi³oci
ma³¿eñskiej, ustanowiona przez Stwórcê
i normowana Jego prawami, zawi¹zuje
siê przez przymierze ma³¿eñskie, czyli
przez nieodwo³aln¹ osobist¹ zgodê.
Ma³¿onkowie oddaj¹ siê sobie wzajemnie w sposób ostateczny i ca³kowity. Ju¿
nie s¹ dwoje, ale stanowi¹ odt¹d jedno
cia³o. Przymierze dobrowolnie zawarte
przez ma³¿onków nak³ada na nich obowi¹zek podtrzymania jego jednoci i nierozerwalnoci. Co... Bóg z³¹czy³, tego
cz³owiek niech nie rozdziela! (Mk 10,9).
P³odnoæ ma³¿eñska
2366 P³odnoæ jest darem celem ma³¿eñstwa, poniewa¿ mi³oæ ma³¿eñska ze
swojej natury zmierza do tego, by byæ
p³odn¹. Dziecko nie przychodzi z zewn¹trz jako dodane do wzajemnej mi³oci ma³¿onków; wy³ania siê w samym
centrum tego wzajemnego daru, którego
jest owocem i wype³nieniem. Dlatego
Koció³, który opowiada siê za ¿yciem, naucza, ¿e ka¿dy akt ma³¿eñski
powinien pozostaæ otwarty na przekazywanie ¿ycia ludzkiego. Nauka ta, wielokrotnie podawana przez Urz¹d Nauczy-

cielski Kocio³a, ma swoj¹ podstawê
w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym zwi¹zku, którego cz³owiekowi
nie wolno samowolnie zrywaæ, mieci
siê miêdzy podwójnym znaczeniem aktu
ma³¿eñskiego: znaczeniem jednocz¹cym
i prokreacyjnym.
Dziecko jako dar
2373 Pismo wiête oraz tradycyjna
praktyka Kocio³a widz¹ w rodzinach
wielodzietnych znak Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i wielkodusznoci rodziców.
2378 Dziecko nie jest czym nale¿nym,
ale jest darem. Najwiêkszym darem ma³¿eñstwa jest osoba ludzka.

IV WYKROCZENIA PRZECIW
GODNOCI MA£¯EÑSTWA
2380 Cudzo³óstwo. S³owo to oznacza niewiernoæ ma³¿eñsk¹. Gdy dwoje
partnerów, z których jedno przynajmniej
jest w zwi¹zku ma³¿eñskim, nawi¹zuje
stosunki p³ciowe, nawet przelotne, pope³niaj¹ oni cudzo³óstwo. Chrystus potêpia cudzo³óstwo nawet w postaci zwyk³ego po¿¹dania. Szóste przykazanie

Karta Praw Rodziny
(uchwalona przez Stolicê Apostolsk¹ 23 padziernika 1983 r.
i podpisana przez Ojca wiêtego Jana Paw³a II, fragmenty)
Wstêp

B. rodzina zbudowana jest na ma³¿eñstwie, g³êbokim i uzupe³niaj¹cym siê
zwi¹zku mê¿czyzny i kobiety, który opiera siê na nierozerwalnej wiêzi ma³¿eñstwa zawartego dobrowolnie i publicznie,
otwartego na przekazywanie ¿ycia;
I. spo³eczeñstwo, a w szczególnoci
pañstwo i organizacje miêdzynarodowe,
winny czyniæ wszystko, co mo¿liwe, celem
zabezpieczenia wszelkiej pomocy  politycznej, ekonomicznej, spo³ecznej i prawnej  niezbêdnej do umocnienia jednoci
i stabilnoci rodziny, tak aby mog³a ona
sprostaæ swym specyficznym zadaniom;

ARTYKU£ 3
Ma³¿onkowie maj¹ niezbywalne prawo do za³o¿enia rodziny i decydowania
o czasie narodzin i liczbie dzieci,
S³u¿ba ¯yciu I/2007

uwzglêdniaj¹c w pe³ni obowi¹zki wobec
siebie samych, wobec dzieci ju¿ narodzonych, rodziny i spo³eczeñstwa, we
w³aciwej hierarchii wartoci i zgodnie
z naturalnym porz¹dkiem moralnym,
który wyklucza uciekanie siê do antykoncepcji, sterylizacji, spêdzania p³odu.

ARTYKU£ 4
¯ycie ludzkie, od samego poczêcia,
bezwzglêdnie winno byæ otoczone trosk¹
i szacunkiem. a. Spêdzanie p³odu jest
bezporednim pogwa³ceniem podstawowego prawa ka¿dej istoty ludzkiej  prawa do ¿ycia. b. Poszanowanie dla godnoci ludzkiej wyklucza jakiekolwiek manipulacje eksperymentalnie dokonywane
na ludzkim embrionie lub inne jego wykorzystywanie. d. Zarówno przed, jak
i po narodzeniu, dzieci maj¹ prawo do
ochrony i specjalnej opieki; to samo do-

i Nowy Testament bezwzglêdnie zakazuj¹ cudzo³óstwa. Prorocy ukazuj¹ jego
ciê¿ar. Widz¹ w cudzo³óstwie figurê
grzechu ba³wochwalstwa. 2381 Cudzo³óstwo jest niesprawiedliwoci¹. Ten, kto
je pope³nia, nie dotrzymuje podjêtych
zobowi¹zañ. Rani znak przymierza, jakim jest wêze³ ma³¿eñski, narusza prawo
wspó³ma³¿onka i godzi w instytucjê ma³¿eñstwa, nie dotrzymuj¹c umowy znajduj¹cej siê u jego podstaw. Nara¿a na
niebezpieczeñstwo dobro rodzicielstwa
ludzkiego oraz dzieci, które potrzebuj¹
trwa³ego zwi¹zku rodziców.
Rozwód
2382 Pan Jezus podkreli³ pierwotny
plan Stwórcy, który chcia³ nierozerwalnoci ma³¿eñstwa. Znosi pob³a¿liwoæ,
która przeniknê³a do Starego Prawa.
Miêdzy ochrzczonymi ma³¿eñstwo zawarte i dope³nione, nie mo¿e byæ rozwi¹zane ¿adn¹ ludzk¹ w³adz¹ i z ¿adnej
przyczyny, oprócz mierci. 2383 Separacja ma³¿onków z utrzymywaniem wêz³a ma³¿eñskiego mo¿e byæ uzasadniona
w pewnych przypadkach przewidzianych przez prawo kanoniczne.

tyczy matek w okresie ci¹¿y i  w rozs¹dnych wymiarach  po porodzie.

ARTYKU£ 5
Rodzice, poniewa¿ dali ¿ycie dzieciom, maj¹ pierwotne, niezbywalne
prawo i pierwszeñstwo do wychowania
potomstwa i dlatego musz¹ byæ uznani
za pierwszych i g³ównych jego wychowawców.
a. Rodzice maj¹ prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi,
z uwzglêdnieniem tradycji kulturalnych
rodziny, które sprzyjaj¹ dobru i godnoci
dziecka; winni tak¿e otrzymywaæ od
spo³eczeñstwa odpowiedni¹ pomoc
i wsparcie konieczne do wype³nienia roli wychowawców. c. Rodzice maj¹ prawo do tego, ¿e ich dzieci nie bêd¹ musia³y uczêszczaæ do szkó³, które nie
zgadzaj¹ siê z ich w³asnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi.
W szczególnoci wychowanie seksualne, stanowi¹ce podstawowe prawo rodziców, winno dokonywaæ siê zawsze
pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych
i kontrolowanych przez nich orodkach wychowawczych. e. Podstawowe
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prawo rodziców do wychowywania dzieci powinno byæ wspierane przez rozmaite formy wspó³pracy rodziców z nauczycielami i kierownictwem szko³y,
a w szczególnoci przez dopuszczenie
obywateli do uczestnictwa w dzia³alnoci szko³y oraz w okrelaniu i wprowadzaniu w ¿ycie polityki wychowawczej.
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ARTYKU£ 10
a. Wynagrodzenie za pracê winno
byæ wystarczaj¹ce do za³o¿enia i godnego utrzymania rodziny, czy to dziêki odpowiedniej p³acy, okrelonej jako p³aca
rodzinna, czy te¿ dziêki innym rodkom
spo³ecznym, jak zasi³ki rodzinne b¹d

Humanae Vitae

(fragmenty encykliki og³oszonej przez Ojca wiêtego Paw³a VI 25 lipca 1968 r.)

ODPOWIEDZIALNE
RODZICIELSTWO
10. (...) mi³oæ ma³¿onków domaga
siê od nich, aby poznali nale¿ycie swoje
zadanie w dziedzinie odpowiedzialnego
rodzicielstwa. Poniewa¿ dzi s³usznie
k³adzie siê na nie tak wielki nacisk, dlatego musi ono byæ nale¿ycie rozumiane.
Rozpatrzyæ je przeto nale¿y pod ró¿nymi, cile ze sob¹ powi¹zanymi i s³usznymi aspektami. Bior¹c najpierw pod
uwagê procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomoæ i poszanowanie w³aciwych im
funkcji; rozum cz³owieka bowiem odkrywa w zdolnoci dawania ¿ycia prawa
biologiczne, które s¹ czêci¹ osoby ludzkiej. Nastêpnie, gdy chodzi o wrodzone
popêdy i namiêtnoci, to odpowiedzialne
rodzicielstwo oznacza koniecznoæ opanowania ich przez rozum i wolê. Je¿eli
za z kolei uwzglêdnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i spo³eczne, nale¿y uznaæ, ¿e ci ma³¿onkowie
realizuj¹ odpowiedzialne rodzicielstwo,
którzy kieruj¹ siê roztropnym namys³em
i wielkodusznoci¹, decyduj¹ siê na
przyjêcie liczniejszego potomstwa, albo
te¿, dla wa¿nych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiaj¹ okresowo lub nawet na czas nieograniczony unikaæ dalszego dziecka.
Dlatego do zadañ odpowiedzialnego rodzicielstwa nale¿y, aby ma³¿onkowie
uznali swe obowi¹zki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i spo³eczeñstwa, przy nale¿ytym zachowaniu porz¹dku rzeczy i hierarchii wartoci. Konsekwentnie, w pe³nieniu obowi¹zku
przekazywania ¿ycia nie mog¹ oni postêpowaæ dowolnie tak, jak gdyby wolno
im by³o na w³asn¹ rêkê i w sposób niezale¿ny okrelaæ poprawne moralnie meto30

dy postêpowania; przeciwnie, s¹ oni zobowi¹zani dostosowaæ swoje postêpowanie do planu Boga-Stwórcy, wyra¿onego z jednej strony w samej naturze
ma³¿eñstwa oraz w jego aktach, a z drugiej  okrelonego w sta³ym nauczaniu
Kocio³a.

NIEDOPUSZCZALNE
SPOSOBY OGRANICZANIA
ILOCI POTOMSTWA
14. W oparciu o te podstawowe zasady ludzkiej i chrzecijañskiej nauki
o ma³¿eñstwie czujemy siê w obowi¹zku
raz jeszcze owiadczyæ, ¿e nale¿y bezwarunkowo odrzuciæ  jako moralnie
niedopuszczalny sposób ograniczania
iloci potomstwa  bezporednie naruszanie rozpoczêtego ju¿ procesu ¿ycia,
a zw³aszcza bezporednie przerywanie
ci¹¿y, choæby dokonywane ze wzglêdów
leczniczych. Podobnie  jak to ju¿ Nauczycielski Urz¹d Kocio³a wielokrotnie
owiadczy³  odrzuciæ nale¿y bezporednie obezp³odnienie, czy to sta³e, czy
czasowe, zarówno mê¿czyzny, jak i kobiety. Odrzuciæ równie¿ nale¿y wszelkie
dzia³anie, które  b¹d to w przewidywaniu zbli¿enia ma³¿eñskiego, b¹d
podczas jego spe³niania, czy w rozwoju
jego naturalnych skutków  mia³oby za
cel uniemo¿liwienie poczêcia lub prowadzi³oby do tego. Nie mo¿na te¿ dla
usprawiedliwienia stosunków ma³¿eñskich z rozmys³em pozbawionych p³odnoci odwo³ywaæ siê do nastêpuj¹cych,
rzekomo przekonywaj¹cych racji: ¿e
mianowicie z dwojga z³ego nale¿y wybieraæ to, które wydaje siê mniejsze; albo ¿e takie stosunki p³ciowe tworz¹ pewn¹ ca³oæ ze stosunkami p³odnymi, które
je poprzedzi³y lub po nich nast¹pi¹, tak

wynagrodzenie pracy domowej jednego
z rodziców; powinno byæ ono takie, aby
matka nie by³a zmuszona do pracy poza
domem ze szkod¹ dla ¿ycia rodziny,
a zw³aszcza wychowywania dzieci. b.
Nale¿y uznaæ i szanowaæ pracê matki
w domu, zgodnie z wartoci¹, jak¹ przynosi ona rodzinie i spo³eczeñstwu
¿e przejmuj¹ od nich tê sam¹ wartoæ
moraln¹.

MORALNA DOPUSZCZALNOÆ KORZYSTANIA
Z OKRESÓW
NIEP£ODNOCI
Jeli wiêc istniej¹ s³uszne powody do
wprowadzenia przerwy miêdzy kolejnymi urodzeniami dzieci, wynikaj¹ce b¹d
z warunków fizycznych czy psychicznych ma³¿onków, b¹d z okolicznoci zewnêtrznych, Koció³ naucza, ¿e wolno
wówczas ma³¿onkom uwzglêdniaæ naturaln¹ okolicznoæ w³aciw¹ funkcjom
rozrodczym i podejmowaæ stosunki ma³¿eñskie tylko w okresach niep³odnoci,
reguluj¹c w ten sposób iloæ poczêæ, bez
³amania zasad moralnych, które dopiero
co wy³o¿ylimy. Koció³ jest zgodny z samym sob¹ i ze swoj¹ nauk¹ zarówno wtedy, gdy uznaje za dozwolone uwzglêdnianie przez ma³¿onków okresów niep³odnoci, jak i wtedy, gdy potêpia, jako zawsze
zabronione, stosowanie rodków bezporednio zapobiegaj¹cych poczêciu, choæby nawet ten ostatni sposób postêpowania
usprawiedliwiono racjami, które mog³yby
siê wydawaæ uczciwe i powa¿ne. W rzeczywistoci miêdzy tymi dwoma sposobami postêpowania zachodzi istotna ró¿nica. W pierwszym wypadku ma³¿onkowie w sposób prawid³owy korzystaj¹
z pewnej w³aciwoci danej im przez naturê. W drugim za stawiaj¹ oni przeszkodê naturalnemu przebiegowi procesów
zwi¹zanych z przekazywaniem ¿ycia. Jest
prawd¹, ¿e w obydwu wypadkach ma³¿onkowie przy obopólnej i wyranej zgodzie chc¹ dla s³usznych powodów unikn¹æ przekazywania ¿ycia i chc¹ mieæ
pewnoæ, ¿e dziecko nie zostanie poczête.
Jednak¿e trzeba równoczenie przyznaæ,
¿e tylko w pierwszym wypadku ma³¿onkowie umiej¹ zrezygnowaæ ze wspó³¿ycia
w okresach p³odnoci (ilekroæ ze s³usznych powodów przekazywanie ¿ycia nie
jest po¿¹dane); podejmuj¹ za wspó³¿ycie
ma³¿eñskie w okresach niep³odnoci po
to, aby wiadczyæ sobie wzajemn¹ mi³oæ
i dochowaæ przyrzeczonej wzajemnej
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wiernoci. Postêpuj¹c w ten sposób daj¹
oni wiadectwo prawdziwej i w pe³ni
uczciwej mi³oci.

TWORZENIE KLIMATU
SPRZYJAJ¥CEGO
CZYSTOCI
22. Pragniemy przy tej okazji zwróciæ uwagê wychowawców i tych wszyst-

kich, których prawem i obowi¹zkiem
jest staraæ siê o wspólne dobro spo³ecznoci ludzkiej, na koniecznoæ tworzenia
klimatu sprzyjaj¹cego czystoci tak, by
dziêki pe³nemu przestrzeganiu zasad porz¹dku moralnego, prawdziwa wolnoæ
zapanowa³a nad swawol¹. Wszystko
wiêc, co w dziedzinie tzw. nowoczesnych rodków spo³ecznego przekazu
podnieca zmys³y i podsyca rozwi¹z³oæ
obyczajów, a tak¿e wszelkie formy pornografii oraz nieprzyzwoitych widowisk,

Wytyczne wychowawcze
w odniesieniu do ludzkiej mi³oci
(fragmenty dokumentu watykañskiej Kongregacji do spraw
Wychowania Katolickiego z 1 listopada 1983 r.)
Papie¿ wskazuje zarazem na rolê
szko³y, jako odpowiedzialnej za to wychowanie i harmonijn¹ wspó³pracê z rodzicami. Wychowanie seksualne, stanowi¹ce prawo i podstawowy obowi¹zek
rodziców, winno dokonywaæ siê zawsze
pod ich troskliwym kierunkiem zarówno
w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich orodkach wychowawczych. W tym sensie Koció³ potwierdza prawo pomocniczoci, które
szko³a obowi¹zana jest przestrzegaæ
wspó³pracuj¹c w wychowaniu seksualnym, w takim samym duchu, jaki o¿ywia
rodziców. Do pe³nego urzeczywistnienia
wartoci p³ciowoci ludzkiej nieodzowne jest wychowanie do czystoci, które
doprowadza osobê (...) do uszanowania
i rozwijania oblubieñczego sensu cia³a.
Wychowanie to polega na panowaniu
nad sob¹, na zdolnoci ukierunkowania
instynktu p³ciowego na s³u¿bê mi³oci
i w³¹czenia go w rozwój osobowy. Jako
owoc ³aski Bo¿ej i naszej wspó³pracy
czystoæ d¹¿y do pe³nego zharmonizowania ró¿norodnych wspó³czynników
osobowoci, pokonywania s³aboci natury ludzkiej, naznaczonej przez grzech
tak, aby ka¿dy móg³ odpowiedzieæ na
wezwanie Bo¿e wzglêdem niego.
W chrzecijañskiej wizji cz³owieka
szczególn¹ rolê przyznaje siê cia³u, poniewa¿ ono przyczynia siê do ods³oniêcia sensu ¿ycia i powo³ania ludzkiego.
Cielesnoæ jest bowiem specyficznym
sposobem istnienia i dzia³ania, w³aciwym ludzkiemu duchowi. To znaczenie
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jest najpierw natury antropologicznej:
cia³o objawia cz³owieka, wyra¿a osobê i jest w ten sposób pierwszym przekazem informacji Boga do cz³owieka, jakoby pewien pierwotny sakrament, rozumiany jako znak, który w wiecie widzialnym przekazuje tajemnicê niewidzialn¹, ukryt¹ w Bogu od wieków.
Drugie znaczenie cielesnoci ma charakter teologalny: cia³o przyczynia siê do
objawiania Boga i Jego mi³oci stwórczej, poniewa¿ wyra¿a charakter cz³owieka jako istoty stworzonej, jego uzale¿nienie od podstawowego daru, którym jest dar mi³oci. Takim jest cia³o:
wiadkiem stworzenia jako podstawowego daru, a wiêc wiadkiem mi³oci jako ród³a, z którego siê rodzi sam dar.
Cia³o o tyle o ile jest seksualne, wyra¿a
powo³anie cz³owieka do wzajemnoci, to
znaczy do mi³oci i wzajemnego daru
z siebie samego. Cia³o wreszcie wzywa
mê¿czyznê i kobietê do spe³nienia ich
podstawowego powo³ania do p³odnoci.
Wychowanie przynale¿y przede wszystkim do rodziny, która jest szko³¹ bogatszego cz³owieczeñstwa. Rodzina jest
najbardziej odpowiednim rodowiskiem
do zapewnienia stopniowego wychowania seksualnego. Ona posiada pewien ³adunek afektywny, umo¿liwiaj¹cy, bez
ura¿ania, akceptacjê najbardziej delikatnej dziedziny i jej harmonijnego w³¹czenia w osobowoæ zrównowa¿on¹ i bogat¹. W wiecie wspó³czesnym rodki spo³ecznego przekazy z racji swej nachalnoci i sugestywnoci wywieraj¹ na m³o-

powinny spotkaæ siê z otwartym i jednog³onym potêpieniem ze strony tych
wszystkich, którzy b¹d to troszcz¹ siê
o rozwój kultury spo³ecznej, b¹d te¿
maj¹ obowi¹zek broniæ najwy¿szych
wartoci duchowych. Bezpodstawnie bowiem próbowa³by kto usprawiedliwiæ
tego rodzaju demoralizacjê, powo³uj¹c
siê na rzekome wymogi artystyczne lub
naukowe, czy te¿ uzasadniaæ j¹ swobod¹, na jak¹, byæ mo¿e, zezwalaj¹ w³adze
danego kraju. (...)
dych i m³odocianych swój sta³y i uwarunkowuj¹cy wp³yw, daj¹c im informacjê i znaczeniu du¿o wiêkszym, ni¿ informacja i formacja rodzinna, równie¿
i przede wszystkim w dziedzinie wychowania seksualnego. Jan Pawe³ II wskaza³
na sytuacjê, w jakiej przychodzi siê znajdywaæ dzieciom w kontakcie ze rodkami masowego przekazu: Zafascynowane i bezbronne wobec wiata i osób doros³ych dzieci s¹ z natury gotowe przyj¹æ
to, co im jest oferowane w dobrym lub
w z³ym. Poci¹ga je ma³y ekran, naladuj¹ ka¿dy pokazywany gest i szybciej oraz
bardziej ni¿ ktokolwiek inny przyswajaj¹ sobie wyra¿one tam emocje i uczucia. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e postêp
technologiczny coraz bardziej utrudnia
w odpowiednim czasie niezbêdn¹ kontrolê. Jest wiêc bardzo wa¿ne, aby odbiorcy, a zw³aszcza m³odzie¿, narzuci³a
sobie w korzystaniu z tych rodków spo³ecznego przekazu umiar i zdecydowanie. Niech staraj¹ siê ponadto dobrze rozumieæ ogl¹dane, s³yszane lub czytane
rzeczy; niech dyskutuj¹ z wychowawcami i kompetentnymi osobami, ucz¹c siê
w ten sposób w³aciwego ich oceniania;
to wchodzi w perspektywê dobrego wychowania seksualnego. Celem obrony
praw dziecka w tej dziedzinie Jan Pawe³
II budzi sumienie wszystkich odpowiedzialnych chrzecijan, w szczególnoci
rodziców i twórców spo³ecznego przekazu, aby nie ukrywali pod mask¹ neutralnoci i szacunku dla spontanicznego rozwoju dziecka tego, co jest w rzeczywistoci niepokoj¹cym zobojêtnieniem.
Dobrze rozumiej¹c to, co zosta³o powiedziane na temat pierwszorzêdnej roli rodziny, zadaniem szko³y jest wspomagaæ
i uzupe³niaæ dzie³o rodziców, dostarczaj¹c dzieciom i m³odzie¿y oceny p³ciowoci jako wartoci i zadania do wype³nienia przez ka¿d¹ osobê, stworzon¹
mê¿czyzn¹ i kobiet¹, na obraz Bo¿y.
(w cytowanych dokumentach pominiêto
przypisy)
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