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EdukacjaEdukacja seksualna seksualna 
w w WielkiejWielkiej BrytaniiBrytanii::

NieudanaNieudana strategiastrategia

PrezentacjaPrezentacja Antonii TullyAntonii Tully
Marzec 2012 Marzec 2012 
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�� Jestem mJestem mężężatkatkąą i mam 6 dzieci w wieku 11i mam 6 dzieci w wieku 11--19 lat19 lat
�� PracujPracujęę dla Stowarzyszenia d/s Ochrony dla Stowarzyszenia d/s Ochrony ŻŻycia ycia 

Nienarodzonych Dzieci Nienarodzonych Dzieci –– najstarszej organizacji pronajstarszej organizacji pro--lifelife
nana śświeciewiecie

�� ZajmujZajmujęę sisięę projektem projektem „„Bezpieczni w SzkoleBezpieczni w Szkole””, kt, któóry ry 
przeciwstawia siprzeciwstawia sięę demoralizujdemoralizująącej edukacjicej edukacji seksuanejseksuanej w w 
szkoszkołłach ach 

�� Doradzam i wspieram rodzicDoradzam i wspieram rodzicóów, ktw, któórych dzieci srych dzieci sąą
podmiotem niewpodmiotem niewłłaaśściwej i niszczciwej i niszcząącej edukacji seksualnejcej edukacji seksualnej

Witam! Witam! 
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My family
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Podczas tej prezentacji będę
odnosić się do edukacji seksualnej 
jako do programów oferowanych 
w szkołach w ramach brytyjskiej 

polityki rządowej.
Nie odnoszę się tu do edukacji 
seksualnej przekazywanej w 

sposób naturalny (np. w 
rozmowach) przez rodziców 

swoim dzieciom.
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�� Prawo NIE wymaga od szkPrawo NIE wymaga od szkóółł nauczania SRE nauczania SRE 

�� SRE nie jest przedmiotem obowiSRE nie jest przedmiotem obowiąązkowym, wizkowym, więęc c 
rodzice majrodzice mająą prawo zwolniprawo zwolnićć swoje dzieci z tych swoje dzieci z tych 
zajzajęćęć. . 

�� Warunkiem Ministerstwa Edukacji sWarunkiem Ministerstwa Edukacji sąą konsultacje konsultacje 
z rodzicami przed wprowadzeniem zajz rodzicami przed wprowadzeniem zajęćęć..

�� MateriaMateriałły do nauczania powinny byy do nauczania powinny byćć
dostosowane do wieku dziecidostosowane do wieku dzieci

EdukacjaEdukacja SeksualnaSeksualna ww WielkiejWielkiej
BrytaniiBrytanii –– funkcjonuje funkcjonuje pod pod nazwnazwąą „„Sex and Sex and 

Relationships EducationRelationships Education”” (SRE) (SRE) 
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Realia w szkoRealia w szkołłach...ach...

�� SRE SRE (Edukacja Seksualna w Wielkiej Brytanii) jest (Edukacja Seksualna w Wielkiej Brytanii) jest 
realizowana w szkorealizowana w szkołłach podstawowych (4ach podstawowych (4--11 lat), 11 lat), 
gimnazjalnych i gimnazjalnych i śśrednich (11rednich (11--18) 18) 

�� WWłładze lokalne naciskajadze lokalne naciskająą na szkona szkołły by nauczay by nauczałły SREy SRE
�� Rodzice nie otrzymujRodzice nie otrzymująą informacji o programie i informacji o programie i 

metodach nauczaniametodach nauczania
�� Rodzice przeciwni tym zajRodzice przeciwni tym zajęęciom podlegajciom podlegająą

dyskryminacji przez wdyskryminacji przez włładze szkolneadze szkolne
�� MateriaMateriałły do nauczania sy do nauczania sąą skoncentrowane na skoncentrowane na 

seksie, niedwuznaczne i nieodpowiednie dla wieku seksie, niedwuznaczne i nieodpowiednie dla wieku 
dziecidzieci
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Dzieci w wiekuDzieci w wieku 55--11 11 latlat
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�� MateriaMateriałły/schematy z y/schematy z ććwiczeniami uczwiczeniami ucząące ce 
dzieci o ich organach pdzieci o ich organach płłciowychciowych

�� FilmikiFilmiki rysunkowe pokazujrysunkowe pokazująące szczegce szczegóółły y 
stosunku pstosunku płłciowegociowego

�� Filmy ukazujFilmy ukazująące masturbacjce masturbacjęę i i 
homoseksualizm jako cohomoseksualizm jako cośś normalnegonormalnego

Programy Edukacji dla szkProgramy Edukacji dla szkóółł
podstawowych podstawowych 

w Wielkiej Brytanii w Wielkiej Brytanii 
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NastolatkowieNastolatkowie
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Programy Edukacji Seksualnej Programy Edukacji Seksualnej 
dla gimnazjdla gimnazjóów i szkw i szkóółł śśrednich rednich 

w Wielkiej Brytanii w Wielkiej Brytanii 
�� ZaZałłoożżenie enie żże wszyscye wszyscy nastolatkowienastolatkowie ssąą jujużż

aktywni seksualnieaktywni seksualnie
�� Nacisk na antykoncepcjNacisk na antykoncepcjęę, pigu, pigułłkkęę

wczesnoporonnwczesnoporonnąą oraz inne metody wywooraz inne metody wywołływania ywania 
wczesnej utraty ciwczesnej utraty ciążążyy

�� Lekcje sLekcje sąą czczęęsto prowadzone przez zewnsto prowadzone przez zewnęętrzne trzne 
organizacje, np. pielorganizacje, np. pielęęgniarkigniarki

�� 1/3 brytyjskich  szk1/3 brytyjskich  szkóółł gimnazjalnych i gimnazjalnych i śśrednich rednich 
prowadzi poufne kliniki na terenie szkprowadzi poufne kliniki na terenie szkóółł, , 
majmająących na celu skierowanie ucznicych na celu skierowanie ucznióów do w do 
poradniporadni seksuologicznychseksuologicznych oraz klinik aborcyjnychoraz klinik aborcyjnych
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Zasadniczy przekaz do brytyjskich Zasadniczy przekaz do brytyjskich 
nastolatknastolatkóów w ramach tych w w ramach tych 

programprogramóów to:w to:
�� Antykoncepcja: Antykoncepcja: gdzie mogdzie możżna kupina kupićć

śśrodki antykoncepcyjne i jak sirodki antykoncepcyjne i jak sięę ich uich użżywaywa

�� AborAborcjacja: : gdzie mogdzie możżna dokonana dokonaćć aborcjiaborcji

�� „„PoufnoPoufnośćść”” ((chochoćć lepszym terminem lepszym terminem 
bybyłłaby tu aby tu „„tajemnicatajemnica””, , „„skrytoskrytośćść””): ): „„nikt nikt 
nie powie twoim rodzicom nie powie twoim rodzicom żże wydae wydałł ci ci 
śśrodki antykoncepcyjne, przepisarodki antykoncepcyjne, przepisałł śśrodkirodki
wczesnoporonnewczesnoporonne, b, bąąddźź żże dokonae dokonałłaaśś
aborcjiaborcji””
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British Parliament
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Strategia RzStrategia Rząądu brytyjskiegodu brytyjskiego

�� W 1999 roku rzW 1999 roku rząąd wprowadzid wprowadziłł 1010--letniletniąą
StrategiStrategięę d/s Cid/s Ciążąży Nieletnich by y Nieletnich by 
zmniejszyzmniejszyćć iloilośćść ciciążąż wwśśrróód nastolatek  o d nastolatek  o 
50% 50% 

�� TTenen cel nie zostacel nie zostałł nigdy osinigdy osiąągnignięętyty

�� Do tej pory ponad Do tej pory ponad 300 mil300 milionionóóww funtfuntóów w 
wydano w tym celu wydano w tym celu 

�� TTa strategia jest poraa strategia jest porażżkkąą
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2004 target

2010 target
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PorPoróównaniewnanie AngiaAngia –– PolskaPolska
WskaWskaźźnik cinik ciążąż poniponiżżej 16 roku ej 16 roku żżycia ycia 

(uwzgl(uwzglęędniono aborcje oraz porody)dniono aborcje oraz porody)
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Brytyjska sBrytyjska słłuużżbaba zdrwowiazdrwowia
wydaje rocznie wydaje rocznie śśrednio rednio 

63 miliony funt63 miliony funtóów w 
na cina ciążąże we wśśrróód nastolatekd nastolatek
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CiCiążąże nastolatek w Anglii i Walii e nastolatek w Anglii i Walii 
w 2010 rokuw 2010 roku

�� 1212--15 15 latkilatki: 3,718 : 3,718 aboraborcjicji

�� 1616--17 17 latkilatki: 12,742 : 12,742 aboraborcjicji

�� Koszt dla brytyjskich podatnikKoszt dla brytyjskich podatnikóów: ponad w: ponad 
10.5 milion10.5 milionóów funtw funtóóww

�� Koszt ludzki: nieprzeliczalnyKoszt ludzki: nieprzeliczalny
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Wiele badaWiele badańń akademickich akademickich 
wykazuje wykazuje żże edukacja seksualna e edukacja seksualna 

promujpromująąca antykoncepcjca antykoncepcjęę ii
aborcyjeaborcyje NIE ZAPOBIEGA ciNIE ZAPOBIEGA ciążążom om 

wwśśrróód nastolatek.  d nastolatek.  

RzRząąd brytyjski ignoruje d brytyjski ignoruje 
te dowody. te dowody. 

Oto przykOto przykłładad...   ...   
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Program zatytuProgram zatytułłowany owany ““RozwRozwóój j 
MMłłodych Ludziodych Ludzi””

�� Program majProgram mająący na celu zmniejszenie cy na celu zmniejszenie 
liczby ciliczby ciążąż wwśśrróód nastolatekd nastolatek

�� Zaprojektowany przez brytyjski rzZaprojektowany przez brytyjski rząąd w d w 
porozumieniu ze Stowarzyszeniem porozumieniu ze Stowarzyszeniem 
Planowania RodzinyPlanowania Rodziny

�� Ufundowany przez rzUfundowany przez rząąd i prowadzony d i prowadzony 
wedwedłług najwyug najwyżższych standardszych standardóów w 
badawczychbadawczych
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�� WziWzięłęło w nim udziao w nim udziałł 2,724 2,724 mmłłodych ludzi w odych ludzi w 
wieku wieku 1313--15 15 latlat

�� Wykorzystano w tym programie Wykorzystano w tym programie 54 54 kluby kluby 
mmłłodzieodzieżżowe mieszczowe mieszcząące sice sięę w Angliiw Anglii

�� Program trwaProgram trwałł od kwietnia 2004 do marca 2007od kwietnia 2004 do marca 2007

�� PoPołłowaowa tych nastolatktych nastolatkóów byw byłła grupa grupąą nie nie 
poddawanpoddawanąą żżadnym dziaadnym działłaniom (grupa aniom (grupa 
kontrolna)kontrolna)

�� Druga poDruga połłowa  intensywnie owa  intensywnie uczuczęęszczaszczałła a 
w zajw zajęęciach z edukacji seksualnej (grupa ciach z edukacji seksualnej (grupa 
poddana interwencji)poddana interwencji)

�� Wyniki? .... STRASZNE!Wyniki? .... STRASZNE!
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W grupie dziewczW grupie dziewcząąt poddanych t poddanych 
edukacji seksualnej byedukacji seksualnej byłło o 
o 3.5 razy wio 3.5 razy więęcej cicej ciążąż
niniżż w grupie kontrolnejw grupie kontrolnej..

Wyniki tego programu zostaWyniki tego programu zostałły y 
opublikowane w marcu 2009 roku opublikowane w marcu 2009 roku 

w Brytyjskim Dzienniku Medycznym w Brytyjskim Dzienniku Medycznym 
((British Medical JournalBritish Medical Journal))
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�� Badania ktBadania któóre NIE WYKAZUJre NIE WYKAZUJĄĄ żżadnego statystycznie adnego statystycznie 
znaczznacząącego wpcego wpłływu dostywu dostęępu do aborcji, antykoncepcji  na pu do aborcji, antykoncepcji  na 
zmniejszenie  niechcianych cizmniejszenie  niechcianych ciążąż nastolateknastolatek

�� AkerlofAkerlof, G.A.,, G.A., J.L. J.L. YellenYellen,, M.L. Katz (1996), M.L. Katz (1996), ‘‘An analysis of outAn analysis of out--ofof--wedlock childbearing wedlock childbearing 
in the United Statesin the United States’’, , Quarterly Journal of EconomicsQuarterly Journal of Economics, 111 (2, May): 277, 111 (2, May): 277--317.317.

�� DiCensoDiCenso A., G. Gordon, W. Andrew and L. Griffith (2002), A., G. Gordon, W. Andrew and L. Griffith (2002), ‘‘Interventions to reduce Interventions to reduce 
unintended pregnancies among adolescents: systematic review of runintended pregnancies among adolescents: systematic review of randomised andomised 
controlled trialscontrolled trials’’, , British Medical JournalBritish Medical Journal, 324(15, June): 1426, 324(15, June): 1426--34.34.

�� Evans W.N, W.E Oates and R.M. Schwab (1992), Evans W.N, W.E Oates and R.M. Schwab (1992), ‘‘Measuring peer group effects: a Measuring peer group effects: a 
study of teenage behaviourstudy of teenage behaviour’’, , Journal of Political EconomyJournal of Political Economy, 100(5, Oct): 966, 100(5, Oct): 966--91.91.

�� PatonPaton D. (2002), D. (2002), ‘‘The Economics of Abortion, Family Planning and Underage The Economics of Abortion, Family Planning and Underage 
ConceptionsConceptions’’, , Journal of Health EconomicsJournal of Health Economics,, 21(2, March): 2721(2, March): 27--45.45.

�� PatonPaton D. (2006), D. (2006), ‘‘Random Behaviour or Rational Choice? Family Planning, Teenage Random Behaviour or Rational Choice? Family Planning, Teenage 
Pregnancy and Pregnancy and STIsSTIs’’, , Sex Education: sexuality, society and learningSex Education: sexuality, society and learning, 6(3, Aug): 81, 6(3, Aug): 81--
308.308.

�� Wilkinson P., R. French, R. Kane, K. Wilkinson P., R. French, R. Kane, K. LachowyczLachowycz, J. Stephenson, C. Grundy , J. Stephenson, C. Grundy et alet al (2006), (2006), 
‘‘Teenage conceptions, abortions and births in England: 19894Teenage conceptions, abortions and births in England: 19894--2003, and the national 2003, and the national 
teenage pregnancy strategyteenage pregnancy strategy’’ LancetLancet, 368(Nov): 1879, 368(Nov): 1879--86.86.

�� ZavodnyZavodny M. (2004), M. (2004), ‘‘Fertility and parental consent for minors to receive Fertility and parental consent for minors to receive 
contraceptivescontraceptives’’, , American Journal of Public HealthAmerican Journal of Public Health, 94(8): 1347, 94(8): 1347--1351.1351.

�� ZavodnyZavodny M. (2005), M. (2005), ‘‘Erratum In: Fertility and Parental Consent for Minors to ReceiveErratum In: Fertility and Parental Consent for Minors to Receive
ContraceptivesContraceptives’’, , American Journal of Public HealthAmerican Journal of Public Health, 95(1): 194., 95(1): 194.

Inne badania naukoweInne badania naukowe
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LutyLuty 20122012
�� 9 szk9 szkóółł śśrednich wrednich w SouthamptonSouthampton

rozpoczrozpoczęłęło program polecajo program polecająący cy 
dziewczynkom w wieku 13 lat wkdziewczynkom w wieku 13 lat wkłładki adki 
wewnwewnąątrzmaciczne (kttrzmaciczne (któóre umieszczane sre umieszczane sąą
w pochwie na 3 lata)w pochwie na 3 lata)

�� ZostaZostałło to zrobione bez wiedzy rodzico to zrobione bez wiedzy rodzicóóww
�� Sprawa ta staSprawa ta stałła sia sięę przedmiotem przedmiotem 

publicznej dyskusji w Anglii, kiedy matka publicznej dyskusji w Anglii, kiedy matka 
jednaj z 13jednaj z 13--lateklatek zzłłozyozyłłaa w prasie skargw prasie skargęę
żże nie skonsultowano z nie nie skonsultowano z niąą zabiegu jej zabiegu jej 
ccóórki.  rki.  



2727



2828

W ramach programu W ramach programu „„Bezpieczni Bezpieczni 
w Szkolew Szkole”” odpowiedzieliodpowiedzieliśśmy:my:

�� WkWkłładki wewnadki wewnąątrzmaciczne majtrzmaciczne mająą podobne podobne 
dziadziałłanie do aborcji, a mianowicie zabijanie do aborcji, a mianowicie zabijąą embrionembrion

�� Ryzyko tego zabiegu i noszenia wkRyzyko tego zabiegu i noszenia wkłładki przez adki przez 
dziewczdziewczęęta w tak mta w tak młłodym wieku (13 lat) nie jest odym wieku (13 lat) nie jest 
jeszcze znanejeszcze znane

�� 13 lat to poni13 lat to poniżżej ustalonego prawnie wieku, od ej ustalonego prawnie wieku, od 
ktktóórego osoba jest zdolna na wyrarego osoba jest zdolna na wyrażżenie zgody na enie zgody na 
czynnoczynnośści seksualne z drugci seksualne z drugąą osobosobąą

�� Umieszczenie tych wkUmieszczenie tych wkłładek w ciele madek w ciele młłodej odej 
dziewczynki dziewczynki –– czyni jczyni jąą „„dostdostęępnpnąą”” do wspdo wspóółżłżycia, ycia, 
zachzachęęcajcająąc swobodc swobodęę seksualnseksualnąą
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�� Rodzice sRodzice sąą w tym pominiw tym pominięęcici
�� Pojawia siPojawia sięę dziadziałłanie na podwanie na podwóójnych jnych 

standardach: z jednej strony szkostandardach: z jednej strony szkołły nie mogy nie mogąą
wziwziąćąć dziecka na wycieczkdziecka na wycieczkęę bez wyrabez wyraźźnej zgody nej zgody 
rodzicrodzicóów w –– z drugiej strony rodzice nie sz drugiej strony rodzice nie sąą
poinformowani kiedy ich cpoinformowani kiedy ich cóórki poddawane srki poddawane sąą
zabiegom wprowadzajzabiegom wprowadzająącym silne leki cym silne leki 
hormonalnehormonalne

�� Ten Ten „„ppęędd”” narodowy polecajnarodowy polecająący wkcy wkłładki adki 
wewnwewnąątrzmaciczne jest prtrzmaciczne jest próóbbąą odpowiedzi na odpowiedzi na 
wczewcześśniejszniejsząą poraporażżkkęę, kiedy pr, kiedy próóbowano nauczybowano nauczyćć
nastolatknastolatkóów uw użżywania antykoncepcji. ywania antykoncepcji. 

�� PaPańństwo promuje aktywnostwo promuje aktywnośćść seksualnseksualnąą
nastolatknastolatkóów.  w.  
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Edukacja seksualna w Wielkiej BrytaniiEdukacja seksualna w Wielkiej Brytanii
PoraPorażżka i tragedia ka i tragedia 

�� Dajemy naszym dzieciom szczegDajemy naszym dzieciom szczegóółły o y o 
seksie seksie –– zamiast dawazamiast dawaćć im dzieciim dziecińństwostwo

�� Dajemy nastolatkom Dajemy nastolatkom śśrodki rodki 
antykoncepcyjne antykoncepcyjne –– zamiastzamiast dawdawćć im im 
prawdziwprawdziwąą mimiłłoośćść

�� KKłłamiemy rodzicom mamiemy rodzicom móówiwiąąc im co jest c im co jest 
dobre dla ich dzieci dobre dla ich dzieci –– zamiast mzamiast móówiwićć im o im o 
godnogodnośści rodzicielstwaci rodzicielstwa
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ProszProszęę Was o modlitwWas o modlitwęę za Wielkza Wielkąą
BrytaniBrytanięę, aby, abyśśmy odzyskali my odzyskali 

kulturkulturęę ŻŻYCIA. YCIA. 

DziDzięękujkujęę


