STANOWISKO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH
W SPRAWIE „DEKLARACJI LGBT+“
Wobec próby narzucenia w warszawskich przedszkolach i szkołach przymusu tzw. „edukacji
seksualnej wg. standardów WHO“, zagrażającej zdrowiu psychicznemu i fizycznemu dzieci
oraz nastolatków, naszym obowiązkiem jako lekarzy, jest stanowczo zaprotestować.
Uważamy, że tego typu „pedagogika“, zniekształcająca prawdę o ludzkiej płciowości,
skupiona na wpajaniu dzieciom od najmłodszych lat karykaturalnej wizji seksualności, może
być wyrazem jedynie skrajnej nieodpowiedzialności, braku podstawowej wiedzy o rozwoju
osoby ludzkiej od wczesnego dzieciństwa lub zakamuflowanej ideologii.
Szkoła, a tymbardziej przedszkole nie jest miejscem, w którym dziecko ma być drobiazgowo
przez kilkanaście lat (!!!) nauczane o szczegółach anatomicznych i fizjologicznych ludzkiej
płciowości. To tematy studiów z dziedziny biologii, seksuologii czy ginekologii dla osób
dorosłych.
Seksualność każdej osoby stanowi jej najbardziej intymny wymiar i tajemnicę, chronioną
naturalnie odczuwanym wstydem. Edukowanie dzieci publiczne - w grupie – jest
pogwałceniem tej intymności, budzi reakcje odrazy, lęku, wycofania lub wzburzenia z
agresją i wulgaryzmami. Wywołuje zranienia, których następstwem są zaburzenia w sferze
psychicznej, fizycznej i konflikty w sferze moralnej. Już teraz obserwujemy narastającą
liczbę młodocianych pacjentów, cierpiących z powodu zaburzeń, których zródłem jest
nasycony erotyzmem i brutalnością przekaz medialny.
Erotyzacja psychiki dziecka i przedwczesne rozbudzenie seksualne, poprzez wpływ na
świadome i nieświadome procesy fizjologiczne wywołuje:
1. Narastajace napięcie wewnętrzne i pobudza do działań popędowych.
2. Formuje wadliwy, nieprawdziwy obraz człowieka, skoncentrowany na wymiarze
seksualnym.
3. Kształtuje negatywne, patologiczne wzorce realizacji popędu seksualnego; przez
masturbację, korzystania z pornografii, dewiacje seksualne, poszukiwanie coraz
silniejszych bodźców.
4. Rozwija postawy egocentryczne i egoistyczne, skoncentrowane na maksymalizacji
przyjemności, w oderwaniu od wzorców naturalnego środowiska jakim jest rodzina,
małżeństwo.
5. Prowadzi do zaburzeń rozwoju osobowosci i przyczynia sie do kształtowania osobowości
patologicznych, także asocjalnych i antysocjalnych.

W wymiarze społecznym, erotyzacja młodocianych prowadzi do nasilenia tendencji do
zachowań przestępczych, rozwiązłości, uzależnień i okrucieństwa. Badania wykazują, że
prowadzi do zwiększenia zarówno ilości ciąż u młodocianych jak i częstotliwośći
zachorowań na choroby weneryczne. W wymiarze moralnym wczesna seksualizacja oswaja
z bezwstydem i tłumi wrażliwość etyczną.
Uważamy, że tzw. “standardy WHO“, ten ze wszech miar niegodziwy i krzywdzący dla
dzieci projekt, powstał w celu zdemoralizowania małoletnich. Nie jest tajemnicą, że
prawdziwym celem edukacji seksualnej jest kontynuacja zapoczątkowanej w latach 60-tych
XX w. przez marksistów kulturowych tzw. „rewolucji seksualnej“, dążącej do zmiany
postaw i zachowań ludzkich zgodnie z dewizą: „nowy porządek życia płciowego musi się
rozpoczynać od reedukacji dziecka“ (W. Reich)1*
Jesteśmy zobowiazani - jako lekarze i rodzice - do zdecydowanego sprzeciwu wobec
autorytarnego wprowadzania tych groźnych dla zdrowia i życia dzieci programów.
Domagamy się natychmiastowego anulowania „Deklaracji LGBT+“ i zaniechania wszelkich
prób wprowadzania podobnych „eksperymentów“ na dzieciach w przyszłości.
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*Wilhelm Reich (1897-1957) austriacki psychiatra i seksuolog,twórca terminu“ rewolucja
seksualna“. Założyciel, w ramach Komunistycznej Partii Niemiec tzw. Sex-Pol-u-Niemieckiego
Towarzystwa Proletariackiej Polityki Seksualnej. Cytat z „Mass Psychology of Fascism“, N .York
1970, s.262.
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