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Dzisiaj odbywa się finalne spotkanie Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania. Uczestnicy 
głosują nad rekomendacjami Modelu, który ma za zadanie wprowadzić w Gdańsku m. in. Zapisy z 
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Następnie Model będzie poddany 
konsultacjom społecznym, po których głosować nad nim będzie Rada Miasta. W rekomendacjach 
Modelu nasz sprzeciw budzą zapisy, które dadzą Miastu możliwość wprowadzenia do szkół 
dodatkowej edukacji seksualnej. 

Przebieg spotkań Modelu, osoby zaangażowane w jego prowadzenie (w miażdżącej większości 
związane ze środowiskami LGBT i feministycznymi), ich bezpośrednie wypowiedzi, w tym wypowiedzi 
przedstawicieli Miasta wskazują, że typ edukacji seksualnej, który ma być wprowadzony to tzw. typ 
C.Treści przewidziane w tych programach (opartych o Deklarację Praw Seksualnych IPPF oraz Prawa 
Seksualne Światowej Organizacji Zdrowia WHO) są skrajnie zideologizowane, a stosowane formy 
bulwersują. W matrycy przeznaczonej dla dzieci w wieku 0-4 przewidziano odczuwanie radości 
i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbację w okresie wczesnego dzieciństwa, natomiast 
w grupie wiekowej 12-15 lat uzyskanie i skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków 
antykoncepcyjnych (również wbrew woli rodziców). W naszej ocenie jest tu przekroczona granica 
między edukacją seksualną a seksualizacją. 

Stajemy w obronie autonomiczności rodziny, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie 
z własnym światopoglądem, wyrażonego w Art. 48 Konstytucji. Jesteśmy zwolennikami edukacji 
seksualnej typu A – nastawionej na wychowanie do miłości, abstynencję seksualną do czasu zawarcia 
związku małżeńskiego, wierność, odpowiedzialność za poczęte życie. Edukacja seksualna typu A 
prowadzona jest w polskich szkołach wg podstawy programowej w ramach zajęć „Wychowanie do 
życia w rodzinie”.  

Jesteśmy przedstawicielami tradycyjnych rodzin, trwałych małżeństw w których wychowujemy dzieci 
obdarzając je miłością i troską. Nie zgadzamy się na negowanie naszych postaw tylko dlatego, że są 
uznawane za stereotypowe. Protestujemy też przed wprowadzaniem ideologii obecnej już u naszych 
zachodnich sąsiadów, w której każda negatywna wypowiedź o homoseksualizmie będzie zakrzyczana 
jako niepoprawna polityczne, agresywna czy niedopuszczalna. Zależy nam na rzetelnym dialogu 
uwzględniającym realia naszego społeczeństwa. 

Jesteśmy tutaj z innymi organizacjami, które czasami inaczej kładą akcenty ale to co nas jednoczy 
to troska o przyszłe pokolenia. Nasze działania mają na celu zapewnienie dzieciom rozwoju 
w bezpiecznych warunkach zapewnionych przez mamę i tatę. 


