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Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 

STANOWISKO FEDERACJI NA RZECZ KOBIET I PLANOWANIA RODZINY 

w zw. z artykułem Fundacji PRO-Prawo do życia opub. 22 sierpnia 2017 r. 

 

Federacja wyraża stanowczy sprzeciw wobec fałszywych i zniesławiających stwierdzeń zawartych 

w artykule: http://stopaborcji.pl/feministki-chca-przymuszac-dzieci-do-seksu-i-aborcji/. Artykuł 

ten stara się pokazać nieprawdziwą treść projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym 

rodzicielstwie przygotowanego przez Komitet Ratujmy Kobiety 2017.  

 

Celem projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie jest zapewnienie kobietom 

dostępu do bezpiecznych i legalnych zabiegów przerywania ciąży jako wyrazu poszanowania ich 

prawa do decydowania o swoim zdrowiu i życiu prywatnym. Zmiana prawa ma się też przyczynić 

do zmniejszenia zjawiska tzw. podziemia aborcyjnego, które istnieje mimo prawnokarnych 

zakazów, a które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet. 

 

Projekt przygotowany przez Komitet Ratujmy Kobiety 2017 zawiera także unormowania dążące 

do walki z seksualizacją i przemocą seksualną wobec dzieci: w założeniach programowych 

nowego przedmiotu „przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie” dla klas 0-3 będzie 

m. in. obrona przed tzw. złym dotykiem. Inne zagadnienia, które zgodnie z projektem 

powinny być poruszane podczas takich zajęć to: podstawowa wiedza o budowie 

anatomicznej człowieka, podstawowe koncepcje dotyczące różnorodności społecznej i 

tolerancji, edukacja równościowa. Federacja z niepokojem odbiera dosyć brutalne 

wyobrażenia Fundacji PRO-Prawo do Życia na temat sformułowań przepisów, w których 

pojawia się słowo „seks” (a które w części znajdują się już w obecnie obowiązującej ustawie). Być 

może wynikają one ze zbytniej tabuizacji tej sfery życia przez Fundację PRO-Prawo do życia, 

prowadzącej do powstania uprzedzeń niemających zakotwiczenia w rzeczywistości i – co gorsza – 

do pomylenia kategorii pojęciowych. Czym innym jest „wiedza o seksualności człowieka” 

(proponowana jako nowy przedmiot dla klas od 4. do końca edukacji szkolnej), będąca zbiorem 

twierdzeń naukowych, a czym innym pozostające w sferze fantazji Fundacji PRO-Prawo do 

Życia „tworzenie związków seksualnych w różnych konfiguracjach płciowo-liczbowych” – tego 

ostatniego w projekcie Komitetu Ratujmy Kobiety 2017 po prostu nie ma. Jest za to nauka o 

prawach reprodukcyjnych, ochronie przed przemocą ̨ seksualna ̨, a także metodach i środkach 

zapobiegania ciąży, sposobach zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi droga ̨ 

płciową, w tym HIV/AIDS, oraz kształtowaniu wolnych od przemocy, partnerskich relacji w 

związkach i równości płci w społeczeństwie. Nauka nigdy nie jest szkodliwa, nie jest 

namawianiem do czegokolwiek. Poza tym projekt zakłada, że nowe przedmioty szkolne mają być 

dostosowane do wieku, etapu rozwoju psychoseksualnego, zdolności poznawczych oraz potrzeb 

uczniów i uczennic. 

 

Można byłoby stwierdzić, że Fundacja PRO-Prawo do życia nieuważnie przeczytała projekt 

ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Ale charakter dokonanych w artykule 

http://stopaborcji.pl/feministki-chca-przymuszac-dzieci-do-seksu-i-aborcji/
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przeinaczeń wskazuje na celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Projekt Komitetu 

Ratujmy Kobiety 2017 zakłada, że dostęp do antykoncepcji awaryjnej ellaOne będzie bez recepty 

dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Małoletnich, które ukończyły 15. rok życia, a które mają 

obecnie prawo do legalnych stosunków seksualnych, nie będzie można zmusić do aborcji ani do 

urodzenia dziecka, szczególnie gdy ciąża jest wynikiem gwałtu tak, jak ma to miejsce w tej chwili.  

 

Zapewne intencją kłamliwego artykułu Fundacji PRO-Prawo do życia jest odwrócenie uwagi od 

popieranego przez nich projektu ustawy „Zatrzymaj Aborcję”, który zakłada wprowadzenie 

całkowitego zakazu aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W wyniku tego projektu kobiety będą 

zmuszone do urodzenia, a potem wychowania (o ile nie porzucą dziecka lub nie oddadzą 

go do adopcji, co zdarza się często) nawet najbardziej chorych i kalekich dzieci lub  

obserwowania ich śmierci tuż po urodzeniu. Ciąża, w której płód nie będzie miał szans na 

przeżycie, również nie będzie mogła być usunięta. Przypadki tzw. „dziecka Chazana” mogą stać 

się codziennością. Kobiety pozostawione będą bez pomocy psychologicznej i finansowej, bo 

obecne programy pseudopomocowe nie zdają egzaminu. Takiej pomocy Fundacja PRO-Prawo 

do życia ani Fundacja „Życie i Rodzina” nie organizuje, woląc skupiać się na pisaniu 

manipulacyjnych artykułów. 
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