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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Podpisana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracja „Warszawska polityka miejska 

na rzecz społeczności LGBT+” (Karta LGBT+) stała się przyczyną społecznych kontrowersji oraz ogromne-

go niepokoju rodziców dzieci uczęszczających do szkół. Wymaga to zajęcia stanowiska szczególnie przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Przygotowany program organizacji LGBT+ w części dotyczącej oświaty rości sobie prawo realizacji 

w szkołach jako zajęcia o tolerancji. 

W szerokim odbiorze społecznym jest to przyjmowane jako promocja homoseksualnego stylu życia. De-

klaracja odwołuje się do raportu Światowej Organizacji Zdrowia WHO pt. „Standardy edukacji seksualnej 

w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją seksualną”. 

W drugiej części raportu (str. 38–51) zatytułowanej „Matryca edukacji seksualnej” znajduje się obszerna 

tabela, a w niej informacje i umiejętności, jakie powinny zdobyć dzieci w określonym wieku, oraz postawy, 

jakie mają przyjąć. 

Dokument zamieszcza zalecenia, aby przekazywać informacje o miłości osób tej samej płci i zachęcać 

dzieci do traktowania homoseksualizmu jako stylu życia równorzędnego małżeństwu kobiety i mężczyzny. 

Zapowiadana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego edukacja seksualna, która ma wejść do 

warszawskich szkół, to wychowanie do permisywizmu seksualnego i zachęta do eksperymentowania z wła-

sną płcią. 

Realizowany obecnie w polskich szkołach model edukacji seksualnej, w ramach przedmiotu „wychowanie 

do życia w rodzinie”, zachęca młodzież do niepodejmowania współżycia pozamałżeńskiego oraz do wierno-

ści jednemu partnerowi przez całe życie. Badania naukowe pokazują, że nastolatki, którym proponuje się taką 

drogę, rzadziej decydują się na przedwczesną inicjację seksualną, rzadziej zachodzą w nieplanowaną ciążę, 

rzadziej decydują się na aborcję i rzadziej zapadają na choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS. 

Ze względu na ochronę uczniów w warszawskich szkołach przed możliwymi zagrożeniami oczekujemy 

od Ministra Edukacji Narodowej zajęcia stanowiska w sprawie deklaracji „Warszawska polityka miejska na 

rzecz społeczności LGBT+” oraz zaleceń „Standardów edukacji seksualnej w Europie” według WHO. Wno-

simy również o informację, czy rozważane są zmiany w prawie oświatowym, które uniemożliwiłyby wpro-

wadzanie do szkół ideologicznych zajęć sprzecznych z dobrem dzieci i młodzieży. 
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