Những điều phụ huynh cần biết về CSE ở Washington
Đầu năm 2020, Washington cho biết tất cả các trường công lập của tiểu bang bắt buộc phải dạy môn giáo dục tính
dục bằng phương pháp Giáo dục Giới tính Toàn diện (Comprehensive Sexuality Education, CSE). Sau đây là những
điều quý vị cần biết về phương pháp dạy tính dục cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12 mà Văn phòng Tổng giám đốc
hệ thống giáo dục trường công lập (Office of the Superintendent of Public Instruction, OSPI) vừa quy định cần thiết
cho các em học sinh:

CSE là gì?
Trước hết, CSE KHÔNG phải là giáo dục về sinh lý mà là giáo dục về tính dục. Liên đoàn International Planned
Parenthood Federation mô tả cấu trúc của CSE như sau: “Phương thức của chúng tôi nhấn mạnh đến biểu hiện
tính dục, đáp ứng tính dục và thoả mãn tính dục. Đây là một sự chuyển hướng từ các phương pháp giảng dạy chỉ
chú trọng đến khía cạnh sinh sản trong sinh lý của trẻ em mới lớn.” (Cấu trúc của IPPF đối với phương pháp Giáo
dục Giới tính Toàn diện)

CSE không thích hợp cho mọi lứa tuổi
Luật pháp quy định OSPI phải cung cấp danh sách chương trình học tập đã được duyệt và quyết định là thích hợp
với từng lứa tuổi học sinh và chính xác về mặt y tế cho các trường tự chọn.
Hai chương trình đã được OSPI chấp thuận — “FLASH” và “The 3R’s”, đầy dẫy những nội dung và hình ảnh kích
dục, thí dụ như bài học cho học sinh lớp 4 khuyến khích các em lên mạng tìm hiểu về đề tài dục mộng hay kích cỡ
của dương vật, mà không cảnh báo gì về tệ nạn khiêu dâm trên internet (chương trình “FLASH” lớp 4, 5 và 6, Bài
số 12); hay bài học cho lớp 7 dạy rằng tắm chung rất cần thiết để tạo mối tương liên trong quan hệ tình cảm
(chương trình “The 3R’s”, lớp 7); và nói với trẻ mới lớn tuổi teen rằng phương pháp rút-ra “miễn phí, lúc nào cũng
có sẵn và công hiệu hơn ta tưởng.” (chương trình “FLASH”, cấp Trung học, ấn bản thứ 3)

Quyết lệnh nhưng không có ngân sách
Mỗi trường được quyền tự soạn chương trình học tập riêng để OSPI duyệt và chấp thuận. Nhưng việc soạn thảo và
áp dụng một bộ chương trình học tập đầy đủ cho mọi cấp lớp vô cùng tốn kém, không phải trường nào cũng có
ngân sách để thực thi. Do đó đa số sẽ buộc phải chọn một trong những chương trình miễn phí như chương trình
“The 3R’s”.

Phụ huynh có thể mất quyền chọn cho con em
Mặc dù trường không bị bắt buộc phải áp dụng CSE vào các môn học khác, nhưng họ cũng không bị cấm áp dụng
CSE. Nếu thầy cô giáo mang những đề tài CSE vào trình bày trong lớp Anh ngữ hay các môn xã hội chẳng hạn,
phụ huynh không có quyền rút con mình ra khỏi những lớp ấy. Bà Laurie Dils, Trưởng phòng Sức khỏe Tính Dục
của OSPI cho biết bà muốn thấy nội dung CSE được áp dụng chung trong các môn khác.

Phụ huynh ở Washington không muốn CSE
Dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến do OSPI thực hiện năm 2019, trong số 10,200 người tham gia, 58% cho biết họ
không muốn CSE áp dụng trong trường học.
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