W mediach pojawiają się głosy, że
w polskiej szkole nie ma edukacji
seksualnej i ma to powodować ne−
gatywne skutki dla młodzieży.
Tymczasem w polskiej szkole jest
edukacja seksualna, i co więcej,
przynosi dużo lepsze efekty niż za−
lecana przez niektórych szwedzka
czy brytyjska.
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Polskie wychowanie do życia w rodzinie jest typem A edukacji sek−
sualnej – wg wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii, czyli
wychowaniem do czystości (abstynencji seksualnej), bez propago−
wania antykoncepcji. Model szwedzki czy brytyjski opiera się na
promocji i rozdawnictwie antykoncepcji młodym ludziom, już od
11. roku życia, oraz umożliwianiu im aborcji bez wiedzy rodziców.
Po latach takiej edukacji i wydaniu na nią wielkich środków widać,
że nie jest ona skuteczna.
Widać, że w Polsce na tle Szwecji i Wielkiej Brytanii obserwujemy:
z najniższą liczbę zajść w ciążę na 1000 nastolatek,
z najniższą liczbę aborcji na 1000 nastolatek,
z najniższe wskaźniki przypadków chorób przenoszonych
drogą płciową.
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Powyższe dane dowodzą, że masowe rozdawanie w szkołach środ−
ków antykoncepcyjnych dla chłopców i dziewcząt nie eliminuje pro−
blemu nieplanowanych ciąż i aborcji oraz chorób wenerycznych
u nieletnich. Dzieje się tak, ponieważ środki antykoncepcyjne mają
wysoką zawodność wśród młodzieży. Amerykańskie badania prze−
prowadzone na ponad 10 tys. kobiet wykazały, że wśród ubogich
nastolatek, mieszkających z partnerem wśród stosujących pigułkę
hormonalną 48,4 % zaszło w ciążę w ciągu badanego roku, a wśród
stosujących prezerwatywy 71,9 % (Family Planning Perspectives,
1999, 31, 2). Z innych badań wynika, że 50% nastolatków zamiesz−
kujących razem doświadcza zawodności w ciągu roku stosowania
antykoncepcji a 30% w ciągu roku zaraża się chorobą przenoszoną
drogą płciową (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,
1995, 149, 9).

Odrzucić

Dane z Polski dotyczą sytuacji zdelegalizowanej aborcji. W 1997 roku aborcja była
w Polsce przez rok legalna i wtedy liczba zabiegów wynosiła ogółem 3047 (łącznie
wśród nieletnich i pełnoletnich kobiet).
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Oceniając pozytywnie dotychczasowe wyniki stosowanej w Polsce
edukacji seksualnej typu A, trzeba podkreślić potrzebę dalszego do−
skonalenia tego systemu i konieczność odrzucenia nieskutecznych
rozwiązań brytyjskich czy szwedzkich, które prowadzą do wielu
negatywnych zjawisk wśród młodzieży.
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