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B9-0168/2019

Europaparlamentets resolution om kriminalisering av sexualundervisning i Polen
(2019/2891(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av konventionen om barnets rättigheter,

– med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 9 
om rätten till religionsfrihet och samvetsfrihet, och rättspraxis från Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 2, 67, 83 och 165 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av avsaknaden av relevant lagstiftning i Polen,

– med beaktande av de standarder för sexualundervisning i Europa (Standards for 
Sexuality Education in Europe)1 som fastställts av Världshälsoorganisationens regionala 
kontor för Europa,

– med beaktande av sin resolution av den 10 december 2013 om sexuella rättigheter och 
reproduktiv hälsa2,

– med beaktande av kommissionens uttalande av den 21 oktober 2019 om kriminalisering 
av sexualundervisning i Polen,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En människas rättigheter, även om dessa uttrycks som individuella rättigheter, har en 
grundläggande social dimension som på ett väsentligt och grundläggande sätt kommer 
till uttryck i familjen.

B. Under debatten i parlamentet den 21 oktober 2019 konstaterade kommissionen att det 
för närvarande inte finns någon lagstiftning i kraft som skulle kriminalisera 
sexualundervisning i Polen, och att medlemsstaterna har exklusiv befogenhet på det 
utbildningspolitiska området, och ansvarar sålunda för undervisningens innehåll och 
organiseringen av sina utbildningssystem.

C. Omfattande sexualundervisning representerar en kontroversiell så kallad 
rättighetsbaserad strategi för sexualundervisning som omfattar mycket mer än bara 
undervisning om sexuellt umgänge och mänsklig reproduktion för barn och ungdomar.

D. Det finns inga bindande FN-dokument eller FN-fördrag som nämner eller fastställer en 

1 https://www.bzga-whocc.de/en/publications/standards-in-sexuality-education/.
2 EUT C 468, 15.12.2016, s. 66.
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rätt till omfattande sexualundervisning.

E. Det finns ingen allmän definition av begreppet omfattande sexualundervisning och vad 
denna inbegriper.

F. I artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs att unionens 
befogenheter avgränsas av principen om tilldelade befogenheter, att utövandet av 
unionens befogenheter styrs av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och att 
befogenheter som inte tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna.

G. Enligt artikel 67 i EUF-fördraget ska unionen respektera medlemsstaternas olika 
rättssystem och rättsliga traditioner, och Europeiska unionens domstol är den enda 
institution som kan meddela domar om eventuella brott mot fördragen som begåtts av 
medlemsstaterna.

H. Från tidig ålder exponeras ungdomar i stor omfattning för pornografiskt innehåll, 
särskilt via internet, både hemma och i skolmiljön.

I. Sexualiseringen av unga pojkar och flickor i medierna är något som påverkar både 
kvinnors och mäns känslomässiga utveckling och sexualliv, och bidrar till bestående 
könsstereotyper och sexuellt våld.

J. Utbildning är ett av de bästa sätten att förmedla värden som fred, förståelse av mänsklig 
värdighet och rättvisa med hjälp av formella, icke-formella och informella 
utbildningsmetoder inom familjen och i statliga skolor. Huvudansvaret för ett barns 
fostran vilar alltid i första hand på föräldrarna.

1. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i den banbrytande resolutionen om 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter3, där det fastslogs att utformningen och 
genomförandet av sexualundervisningen i skolorna ingår i medlemsstaternas 
behörighetsområde.

2. Europaparlamentet påminner om att det för närvarande inte finns någon tillämplig 
lagstiftning om ”kriminalisering av sexualundervisning” i Polen.

3. Europaparlamentet anser att föräldrar har en rätt och en skyldighet att uppfostra sina 
barn, och att det särskilt är föräldrarnas grundläggande rättighet att ge 
sexualundervisning, vilken alltid måste övervakas noggrant av dem, oavsett om 
undervisningen äger rum i hemmet eller i utbildningscentrum som föräldrarna valt ut 
och övervakar.

4. Europaparlamentet anser att föräldrarnas primära rätt att uppfostra sina barn måste 
upprätthållas i alla former av samarbete mellan föräldrar, lärare och skolmyndigheter, 
och i synnerhet genom ett deltagande som syftar till att ge föräldrarna en röst i driften 
av skolor och i utformningen och genomförandet av utbildningspolitiken.

5. Europaparlamentet anser att mammors och pappors arbete i hemmet måste erkännas och 

3 EUT C 468, 15.12.2016, s. 66.
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respekteras med hänsyn till det värde det tillför familjen och samhället.

6. Europaparlamentet påminner om att barnets bästa bör vara den vägledande principen för 
dem som ansvarar för pojkars och flickors utbildning och fostran.

7. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att föräldrar bör få det stöd och den 
hjälp som de behöver för att kunna fullgöra sin uppfostrande roll på ett korrekt sätt.

8. Europaparlamentet betonar att föräldrarnas och familjens roll och kontroll är särskilt 
nödvändig med tanke på att ungdomar från tidig ålder kan få tillgång till pornografiskt 
och kränkande innehåll, särskilt via internet. Parlamentet betonar därför att 
sexualundervisningen måste vara en del av den naturliga utvecklingen av ungdomars 
känsloliv, och att det är viktigt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stärka 
ömsesidigt respektfulla kontakter med personer av motsatt kön. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att lansera informationskampanjer för föräldrar och vuxna som arbetar 
med ungdomar för att öka medvetenheten om pornografins skadliga inverkan på 
ungdomar.

9. Europaparlamentet fördömer den olämpliga rekommendation som lagts fram av 
Världshälsoorganisationens regionala kontor för Europa, i samarbete med det tyska 
förbundskontoret för utbildning i hälsofrågor (BZgA), i vilken man föreslår onani i tidig 
ålder för barn upp till 4 år. Parlamentet efterlyser mer allmänt mer försiktighet och en 
mer kritisk syn på de genusstudier som utgör den teoretiska grunden för sådana 
publikationer. Parlamentet oroar sig över de senaste rapporterna om att sådana studier 
har manipulerats för politiska ändamål.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att undantag från grunderna för rättsordningen 
säkerställer medlemsstaternas rätt att värna om sina grundläggande värden såsom de 
uttrycks i deras respektive materiella familjerätt och utbildningslagstiftning, och att de 
utgör ett skydd mot import av främmande rättsbegrepp som kanske inte finns i 
medlemsstaternas nationella rättsordningar, eller som till och med kan vara olagliga, 
vilket skulle leda till en parallell samexistens av unionens och nationella rättsordningar, 
med risk för spridningseffekter och omvänd diskriminering.

11. Med hänsyn till grunderna för rättsordningen påminner Europaparlamentet om att ett 
barns föräldrar eller vårdnadshavare har rätt att se till att barnet får en utbildning som 
överensstämmer med deras egen övertygelse, att barn inte får tvingas att ta emot 
sexualundervisning mot föräldrarnas eller vårdnadshavarnas vilja, och att det är barnets 
bästa som är den ledande princip som garanterar full respekt för barnets fysiska och 
psykologiska integritet.

12. Europaparlamentet uppmanar därför EU:s institutioner, organ och byråer att efterleva 
EU-lagstiftningen och att avstå från att ingripa på detta politikområde på ett sätt som 
skulle innebära en omtolkning av den gällande rättsliga grunden.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Republiken 
Polens regering och parlament samt till rådet och kommissionen.


