
POCZEKAJ! ZANIM PODPISZESZ:
Projekt ustawy „stop pedofilii” 

nie jest przeciwko pedofilii!
- tak, wiemy, że to straszne okłamywać ludzi 

w tak poważnej sprawie.

Ten projekt ustawy jest przeciwko 
jedynemu narzędziu do walki z pedofilią

- przeciwko edukacji seksualnej!

Kłamliwy projekt utworzyła Fundacja „Pro - prawo do życia". 
Powołuje się ona na pseudonaukowe badania i na oszustów, 

którzy manipulowali i fałszowali badania, więc zostali oficjalnie
wyrzuceni ze środowiska naukowego z “wilczym biletem”.

Nie podpisuj jeśli nie masz pewności - nie daj sobą manipulować! 

Wejdź na: STOPBZDUROM.PL

Na zajęciach z edukacji seksualnej uczy się dzieci 
jak odmówić pedofilowi, a młodzież jak unikać 
niechcianych kontaktów.
Uczy się małe dzieci w jaki sposób dorośli 
nie mogą ich dotykać (tzw. zły dotyk). 
Dzieci pozbawione tej wiedzy nie są w stanie od 
razu rozpoznać, że są molestowane!
Dziecko w starciu z pedofilem będzie całkiem samo 
z oprawcą. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze 
ostrzeżenie dziecka o zagrożeniach. Tym właśnie 
m.in. zajmuje się edukacja seksualna.
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EDUKACJA SEKSUALNA CHRONI PRZED PEDOFILIĄ

Wyrażanie zgody na seks? Nie. Jedną z głównych kwestii edukacji 
seksualnej jest nauka wyrażenia niezgody na niechciane kontakty!

Zajęcia z seksu? Nie. Edukacja seksualna to nauka o tym jak 
funkcjonuje ludzkie ciało, w jaki sposób zadbać o higienę intymną, 
skąd biorą się dzieci, a także jak szanować siebie i innych w miłości.

Seksualizacja? Nie. Edukacja seksualna przeciwdziała seksualizacji 
i fetyszyzacji seksu! Badania pokazują, że przeciwdziała ona 
przypadkowym stosunkom seksualnym i przedwczesnym ciążom.

Nauka masturbacji? Nie. Dzieci nie będą jej „uczone”! Chodzi jedynie 
o wychowywanie dzieci, które same zaczynają się masturbować.

Tak piszą w WHO? Nie. Ta „interpretacja” wynika z braku 
umiejętności czytania i wyrwania z kontekstu kawałka tabelki.

WHO? Światowa Organizacja Zdrowia. Zrzeszenie najwybitniejszych 
lekarzy na świecie zajmujących się medycyną i ochroną zdrowia.

Rodzice powinni uczyć sami! Może i tak, ale badania pokazują, 
że mimo szczerych chęci aż 31% rodziców nigdy tego nie zrobi. 
Wtedy te wszystkie dzieci są skazane na niewiedzę.

LGBTQ+? Skrót oznacza osoby homoseksualne, biseksualne 
i transpłciowe. Czyli np. twojego znajomego geja lub lesbijkę. 
Osoby LGBTQ+ to nie pedofile. To obrzydliwe oszczerstwo.

To kto jest pedofilem? Jak pokazują badania naukowe, niemal 
zawsze są to heteroseksualni mężczyźni. W większości przypadków 
dzieci są molestowane przez bliskich członków własnych rodzin.

Jak uratować te dzieci? Skoro są molestowane przez rodzinę, 
to potrzebują wsparcia poza domem, czyli w szkole – bo tylko tam 
jeszcze bywają. Wsparcia bezpłatnego, profesjonalnego, dostępnego.

Fundacja Pro mówi, że to homoseksualiści. Kłamią. Cytowani 
przez Fundację Pro „eksperci” to oszuści (potwierdza to oficjalne 
oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego). 

A Polscy eksperci? Polskie Towarzystwo Seksuologiczne twierdzi, 
że osoby homoseksualne nie mają szczególnych skłonności do 
molestowania dzieci. Pogląd ten wynika z niewiedzy i uprzedzeń.

Wejdź na: STOPBZDUROM.PL
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