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STANOWISKO ZESPOŁU OGÓLNOPOLSKIEGO DS. ZDROWIA
REPRODUKCYJNEGO I AIDS IFMSA-POLAND
W SPRAWIE USTAWY “STOP PEDOFILII”
Jako aktywni działacze Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland
pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec wprowadzania ustawy “Stop pedofilii” dotyczącej edukacji
seksualnej w Polsce.
Postulaty przedstawione w projekcie ustawy uderzają w jedno z podstawowych praw człowieka –
prawo do edukacji i prawo do opieki zdrowotnej. Edukacja seksualna jest podstawowym działaniem
zmniejszającym zarówno prawdopodobieństwo stania się ofiarą przemocy seksualnej, jak i jej
sprawcą. Postulaty zawarte w ustawie mogą doprowadzić do tego, że osoby nieletnie - od 15 roku
życia prawnie mogące utrzymywać kontakty seksualne, jednocześnie będą miały utrudniony dostęp
do rzetelnej wiedzy na ten temat. Brak wiedzy o własnej seksualności i zdrowiu seksualnym
spowoduje, że młodzież nie będzie znać pojęć takich jak świadoma zgoda czy infekcje przenoszone
drogą płciową oraz nie będzie mieć poczucia konieczności opieki ginekologicznej. Opieka ta jako
jeden z elementów profilaktyki nowotworów piersi, jąder i raka szyjki macicy jest kluczowa
w udoskonalaniu ochrony zdrowotnej w naszym kraju. Wszystkie te czynniki razem mogą sprzyjać
presji społecznej i niechcianym kontaktom seksualnym, w tym pedofilii. Brak wiedzy skutkuje
nieprzemyślanymi kontaktami seksualnymi co może doprowadzić do zwiększenia liczby zachorowań
na infekcje przenoszone drogą płciową oraz choroby narządów płciowych i opóźnienie diagnostyki
tych schorzeń.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
“Zdrowie seksualne jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu (wellbeing)
fizycznego, psychicznego i społecznego związanego z seksualnością, nie jest tylko brakiemobiektywnie istniejącej-choroby, czy niepełnosprawności. Zdrowie seksualne wymaga
pozytywnego, pełnego szacunku podejścia do seksualności i relacji seksualnych oraz możliwości
posiadania przyjemnych i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, pozbawionych przymusu,
dyskryminacji i przemocy. Aby osiągnąć i utrzymać zdrowie seksualne, należy szanować, chronić
i wypełniać prawa seksualne każdego człowieka”.
Natomiast do praw seksualnych należą między innymi:
“prawo do najwyższych możliwych standardów zdrowia (w tym zdrowia seksualnego)
i ubezpieczenia zdrowotnego”, “prawo do informacji oraz edukacji”.
Ustawa ta dotyka nas jako przyszłych lekarzy:
“§4. Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub
innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem
zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką
nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowowychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

W myśl ustawy rzetelna edukacja seksualna prowadzona przez lekarzy w celu zapewnienia zdrowia
i praw seksualnych, może zostać ukarana 3, a nawet 5-letnim pozbawianiem wolności. Wszelka
informacja dotycząca antykoncepcji tudzież bezpiecznej inicjacji kontaktów seksualnych będzie
zabroniona. Jedną z naczelnych zasad etycznych w medycynie jest Primum non nocere
(z łac. „po pierwsze nie szkodzić”). Zatajanie przed pacjentem małoletnim informacji medycznych
dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, prowadziłoby do naruszenia etyki lekarskiej
i może prowadzić do roszczeń prawnych względem lekarzy.
Ustawa ta dotyczy nas również jako edukatorów seksualnych, pomimo że dokładnie to stwierdzenie
nie pojawia się w jej treści, jest ono jednak zawarte w pierwszych słowach uzasadnienia projektu:
„Proponowana zmiana zapewni prawną ochronę dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną
i demoralizacją, która rozwija się w niebezpiecznym tempie i dotyka tysięcy najmłodszych Polaków
za pośrednictwem tzw. "edukacji" seksualnej.” Zgodnie z EBM (medycyna oparta na faktach)
kompleksowa edukacja seksualna w praktyce podwyższa wiek inicjacji seksualnej, zmniejsza ilość
przypadków transmisji infekcji przenoszonych drogą płciową, zmniejsza piętno i dyskryminację
młodzieży LGBT+ oraz zmniejsza ilość ciąż u nastolatek. Szczegółowe stanowisko IFMSA-Poland
na temat edukacji seksualnej dostępne jest w poniższym linku:
https://issuu.com/ifmsa-poland/docs/statement_scora
Od wielu lat, prowadząc edukację seksualną w szkołach, zapewniamy uczniom profesjonalne,
medyczne podejście do trudnych tematów, które są lekceważone oraz często pomijane w szkolnym
toku nauczania. Po każdej przeprowadzonej lekcji otrzymujemy informację zwrotną od odbiorców,
której przykłady dodajemy na końcu naszego stanowiska. Znajdują się tam liczne podziękowania
za przekazanie rzetelnej wiedzy, za wsparcie którego udzielamy oraz potwierdzenie potrzeby
kompleksowej edukacji seksualnej w szkołach od samych uczniów.
Popieramy zapisany w Art. 200b. :
“§1. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
Naszym zdaniem, pozwoli on skuteczniej walczyć z zachowaniami mającymi znamiona pedofilii
i chronić dzieci oraz nieletnią młodzież przed zagrożeniami z takich zachowań płynących.
Jednocześnie wnioskujemy aby wspomniane w ustawie sformułowanie "zachowania o charakterze
pedofilskim" zostały jasno zdefiniowane oraz oddzielone od medycznej edukacji seksualnej
skupiającej się na zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym. Jest to jedna z wielu dezinformacji
zawartych w ustawie oraz jej uzasadnieniu. Uważamy, że skutkiem wprowadzenia jej w takiej formie
będzie zwiększenie się liczby zachorowań na infekcje przenoszone drogą płciową, które już w tym
momencie mają tendencję wzrostową; osłabienie świadomości na temat prewencji nowotworów
narządów płciowych, wzrost nastoletnich ciąż oraz zakorzenienie dyskryminacji wobec osób LGBT.

Wzywamy posłów wszystkich ugrupowań do odrzucenia projektu ustawy, a społeczności zawodów
medycznych, profesjonalistów oraz rodziców dzieci do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec ustawy
ograniczającej podstawowe prawa człowieka, realizowane przez edukację seksualną oraz opiekę
zdrowotną.
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Przykłady informacji zwrotnej od uczniów po przeprowadzonych zajęciach:

