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 Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży winno uwzględniać kilka perspektyw 
czasowych. Nie ma wątpliwości, że potrzebne są działania doraźne, związane z likwidacją skutków 
negatywnych zjawisk dotykających młode pokolenie. Ale równie ważne są działania profilaktyczne, 
obliczone na krótszą, ale także na dłuższą perspektywę czasową.  
 Dramatyczne wydarzenia w Gdańsku oraz okoliczności tragicznej śmierci Ani wyzwoliły 
społeczną dyskusję o kondycji młodego pokolenia w Polsce. Dotyczyła ona przede wszystkim spraw i 
problemów szkoły. Z tego względu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP podjęła debatę nad 
znacznie szerszym spojrzeniem na sprawy wychowania w Polsce. Konkluzją tej debaty stała się 
uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce, 
podjęta w dniu 22 lutego 2007 r. Najważniejszym przesłaniem tej uchwały jest konstatacja,  
że w społeczeństwie wychowują wszyscy – nie tylko rodzice, nauczyciele i księża, ale każdy  
z obywateli.  

Ogromny wpływ wychowawczy na młodych ludzi mają media, w których obecnie tak dużo 
przemocy i pornografii. W tym kontekście warto przypomnieć jeden z napisów na transparencie na 
pogrzebie Ani w Gdańsku: „Anię zabiła pornografia”. Oznaczanie programów telewizyjnych 
kółeczkami i trójkącikami nie jest wystarczającą ochroną dzieci i młodzieży przed negatywnym 
wpływem telewizji publicznej i komercyjnej. Obok telewizji trzeba także zauważyć negatywny 
wpływ Internetu, gier komputerowych, demoralizujących akcji plakatowych, czasopism 
pornograficznych itd. To wszystko tworzy atmosferę społeczną i wzorzec do naśladowania dla 
kształtujących się postaw. Dlatego konieczna jest społeczna zgoda na dobre wychowanie! 

Nie ma wątpliwości, że młodzi ludzie oczekują od dorosłych zrozumienia, wrażliwości na 
swoje problemy, poświęcenia jej czasu i odrobiny życzliwości. W młodych jest dużo dobra – trzeba 
pomóc im przenieść to dobro w dorosłe życie, trzeba zbudować atmosferę wychowawczą w Polsce!  

Ten apel Senatu skierowany jest do całego społeczeństwa, jest próbą odczytania znaków 
obecnego czasu, jest próbą realizacji jednego z ważniejszych zadań jakie pozostawił nam umiłowany 
Jan Paweł II.  

Jednocześnie Senat zobowiązał się do podejmowania w pracach legislacyjnych spraw 
młodego pokolenia. Dotyczy to zarówno analizy pod tym kątem opiniowanych ustaw, a także 
podejmowania własnych inicjatyw, w tym także ustawodawczych. Do szczególnych obowiązków  
w tym zakresie poczuwa się Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, która już podjęła szereg 
inicjatyw w tym zakresie. Są to zarówno stanowiska Komisji, między innymi w sprawie edukacji 
medialnej i w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania bezrobociu młodzieży,  
ale także inicjatywy ustawodawcze: o nauce pracy, o promocji zatrudnienia i przedsiębiorczości 
młodzieży oraz w sprawie etyki mediów i pornografii.  
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