
        Warszawa, dnia 25.04.2014 r. 

!
Oświadczenie Forum Równych Szans i Praw Kobiet w sprawie odrzucenia przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu w sprawie edukacji seksualnej w 
szkołach 

!
Forum Równych Szans i Praw Kobiet z oburzeniem przyjęło odrzucenie przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu w sprawie edukacji seksualnej w szkołach. 

 Jeszcze bardziej oburzające są argumenty posłów prawicy, którzy twierdzą, że edukacja 
seksualna to nie edukacja tylko propozycja demoralizacji oraz, że wprowadzona do szkół 
dewastowałaby „wnętrza młodych ludzi”. 

Tymczasem standardy edukacji seksualnej regulują dokumenty końcowe Światowej 
Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994 r.) oraz IV Światowej Konferencji na 
rzecz Kobiet (Pekin, 1995 r.), przyjęte przez Polskę bez zastrzeżeń .  

Edukacja o zdrowiu, w tym zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym to edukacja o równości 
płci, odpowiedzialnych zachowaniach seksualnych, chorobach (w tym HIV/AIDS) czy 
przemocy seksualnej. Według międzynarodowych standardów powinna odbywać się na 
wszystkich poziomach kształcenia. 

Prawo do edukacji seksualnej jest uznawane również za jedno z praw człowieka.  

Poprzez odrzucenie w Sejmie niniejszego projektu Platforma Obywatelska ponownie 
pokazała swoje prawicowe oblicze odmawiając respektowania jednego z praw człowieka. 
Skazała ten projekt łącznie z projektem o związkach partnerskich na wieczne zamrożenie u 
Pani Marszałkini Ewy Kopacz. Ponownie pokazała, że patrzy na świat okularami ignorancji a 
nie tolerancji. 

Platforma Obywatelska boi się  wzięcia odpowiedzialności za wychowanie seksualne 
młodych Polek  
 i Polaków, którzy wiedzę o antykoncepcji, oraz życiu seksualnym czerpią z internetu, 
trzepaka czy szkolnych korytarzy.  Odmawia również refundacji antykoncepcji,  
liberalizacji tzw. ustawy antyaborcyjnej, a także ratyfikacji Konwencji Rady Europy o 
zwalczaniu przemocy wobec kobiet. 

Forum Równych Szans i Praw Kobiet uważa działania Platformy Obywatelskiej za 
skandaliczne  
i domaga się respektowania podstawowych praw człowieka a tym samym wprowadzenia do 
szkół edukacji seksualnej. Opowiadamy się także za Państwem, które będzie prowadziło 
racjonalną 
 i przede wszystkim świecką politykę reprodukcyjną, na którą wpływu nie będą miały 
przekonania religijne ministrów konstytucyjnych. 
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