Łamanie konstytucyjnych praw rodziców
Coraz częściej ostatnio mają miejsce próby łamania prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi
przekonaniami. Prawo to potwierdza Konstytucja RP: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z
własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego
sumienia i wyznania oraz jego przekonania” (art. 48) oraz „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami” (art. 53).
W „Porozumieniu na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole” podpisanym
m.in. przez Grupę Edukatorów Seksualnych „Ponton” i Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zapis: „Rodzice,
którzy sprzeciwiają się edukacji seksualnej w szkole, powinni pamiętać, że dziecko, zgodnie z Konwencją Praw
Dziecka, ma prawo do informacji”. Jeśli zatem rodzic chciałby się sprzeciwić edukacji seksualnej wedle wizji ZNP
czy „Pontonu” to ten sprzeciw będzie przez nich unieważniony „prawem dziecka do informacji”.
Eksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu „Równościowe przedszkole” napisali: „Ważnym
mankamentem opiniowanego dokumentu jest proponowanie pomijania głosu rodziców w sprawie wychowywania ich
własnych dzieci. Jest to idea sprzeczna z Konstytucją RP, z procesem demokratyzacji oświaty (...) sugeruje (…)
dyskryminację głosu najważniejszych dla dziecka osób”. Inne stanowisko zajęła w tej sprawie prof. Irena Lipowicz –
Rzecznik Praw Obywatelskich, która w piśmie do MEN napisała, że „konstytucja nie gwarantuje, że wiedza
przekazana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców”.
W Rybniku-Chwałowicach rodzice byli zaskoczeni faktem, że bez ich wiedzy i zgody w przedszkolu, do którego
chodzą ich dzieci, „obalano stereotypy nt. płci”. W swoim oświadczeniu upomnieli się o to, aby uszanować ich
prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w swoim oświadczeniu ze stycznia 2014 uznała za
stosowne podkreślić: „Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści
przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP”.
To wszystko wskazuje, że konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami przestało być oczywistością. Tego prawa trzeba dzisiaj bronić.

Linki do materiałów źródłowych na temat łamania konstytucyjnych praw rodziców
są dostępne na stronach Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY
http://www.dlarodziny.net/wiedza-zagrozenia/pedagogika-004.php
http://www.dlarodziny.net/wiedza-zagrozenia/pedagogika-005.php
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