ZAŠTITIMO DJECU
Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Ja sam don Ivan Šibalić, salezijanac. Želim vam jutros
ostaviti misao na razmišljanje.
Prije tjedan dana sam prolazi pored zgrade jedne od škola koje sam pohađao u djetinjstvu.
Pa sam se djelomično i s nostalgijom sjetio nekih događaja iz osnovne škole. Bilo je tu vrlo lijepih
trenutaka, pa tako nikada neću zaboraviti gospodina Ivana Ivančana. Jednog od mojih najdražih
učitelja uopće, iako mi je predavao samo godinu dana. Bio je to pravedan učitelj, koji je volio svu
djecu u razredu jednako. Barem ja tako i dan danas vjerujem. A, bilo je tu i ne baš tako lijepih stvari.
Sjećam se jedne učiteljice, koja je bila blago rečeno ekstremno lijeva. U ono vrijeme komunističkog
nasilja. Jedino čega se sjećam da sam od nje naučio je čitati tiskanu ćirilicu. Pisanu nisam nikada
savladao. Možda pisana ćirilica u ono vrijeme i nije bila dio kurikuluma. Nikada se nismo voljeli.
Zašto? Teško je znati. Vjerojatno zato jer sam osjećao da vrši nasilje nad nama koji nismo voljeli
inficirani dio kurikuluma na kojem je ona tako insistirala. Ili možda zato što sam išao na Badnjak i
Božić na misu. A ona to nije voljela. Dakle, ukratko, mislim da smo jednostavno voljeli različite stvari.
Pa se zato nismo voljeli međusobno.
Tako, gledajući zgradu svoje nekadašnje Osnovne škole pomislim: ''Bogu hvala da danas
djeca ne trpe takve torture. Danas valjda svi imaju svog Ivana Ivančana." Ali, bio sam u zabludi. Prije
par dana mi se javila jedna učiteljica, zabrinuta za ono što se događa u njezinoj školi, u jednom
drugom dijelu grada. U školu je došla izvjesna liječnica školske medicine, i njezinom razredu govorila:
o pravilnom održavanju higijene spolovila, o postupcima primjene higijenskih uložaka i tampona,
objašnjavala im kako je masturbacija sastavni dio ljudske spolnosti i kako je pogrešno vjerovati da je
masturbacija štetna, i još mnoge druge stvari. A, dobra učiteljica se zgrozila, jer su se djeca njenog
razreda zgrozila. Sramili su se riječi i fotografija koje su im prikazivane. Dečki su sa sramom
pogledavali uglavnom prema dečkima, a cure prema curama. Jedan se čak prekrio kapuljačom i
spustio glavu na klupu koliko mu je bilo neugodno. Pretpostavljam da im je bilo toliko neugodno da o
tome svojim roditeljima neće reći ništa. A vi, roditelji, jeste li vi suglasni sa tako nečim?
Ovo su, naglašavam, bila djeca 5. razreda osnovne škole. Po njihovoj reakciji, rekao bih ipak
malo premlada za nametnute teme. Barem tako njihove reakcije pokazuju. A da ne govorim o
neslaganju roditelj. Zar ne? Slažemo li se da u ovom trenutku dobar dio slušatelja - bili vi vjernici ili
nevjernici, katolici ili muslimani, ustaše ili četnici, potpuno nebitno - dakle, da se zasigurno dobar dio
onih koji me jutros slušate, ipak ne slažete s tim da je masturbacija baš tako normalna i bezazlena?
Ne govorim ovdje o čovječjem tijelu, govorim o duši. Jer štetu nanosimo kako tijelu, tako i savjesti.
Pa mi nije jasno s kojim pravom liječnik školske medicine nameće djetetu 5. razreda osnovne škole
da je pogrešno vjerovati, npr. da je masturbacija štetna. A, njegovi roditelji možda baš vjeruju
suprotno - da jest štetna, i da vrijeđa savjest njihova djeteta. S kojim pravom?
Nekada, dok sam ja bio osnovna škola, vršili su nasilje nad nama poneki ekstremni, lijevo
orijentirani učitelji. Kako? Tako što su poštivali ondašnji kurikulum. Inficirani kurikulum, rekao bih. Pa
ja tako danas znam čitati tiskanu ćirilicu. Danas, u školama neki novi ekstremisti vrše neko novo
drugačije nasilje. Kako? Tako što poštuju današnji kurikulum. Ja sam kao dijete išao na Badnjak u
crkvu. Protiv volje svoje učiteljice, ali zato jer su moji roditelji vjerovali da je to ispravno i dobro.
Možda je danas došlo vrijeme da vi roditelji učinite isto. Možda je došlo vrijeme da udaljite svoju

djecu s inficiranog dijela zdravstvenog odgoja. Makar nekakva današnja zla učiteljica i njezin ministar
vjerovali i zahtijevali drugačije. Savjest je iznad kurikuluma. Poslušajte svoju savjest.
Ovo nije propovijed, ovo je tek poticaj za razmišljanje. Hvaljen Isus i Marija.

