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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0530/2011 внесена от Wanda Nowicka, с полско гражданство, от 
името на ASTRA (Мрежа на жените от Централна и Източна Европа за 
сексуално и репродуктивно здраве и права) и ASTRA Youth, относно 
задължителното сексуално образование в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията иска Европейският парламент да предприеме мерки с оглед 
въвеждането на задължително сексуално образование във всички държави – членки на 
ЕС и да помогне на министрите на образованието на държавите членки да въведат 
изчерпателни и ефективни учебни програми на тема сексуалност и превенция на 
СПИН.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Съществуват доказателства, че знанията относно сексуалността и сексуалното здраве, 
включително относно превенцията на ХИВ и разпространението на предавани по полов 
път инфекции, могат да доведат до подобрен здравен статус, както се посочва на 
стр. 20-23 от петицията и в други референции1 2 1 2 3. 
                                               
1 Dodge B, Reece M, Herbenick D. School-based condom education and its relations with diagnoses of and testing for 

sexually transmitted infections among men in the United States (Училищно образование във връзка с използването на 
кондоми и връзките му с диагнози на и изпитване за предавани по полов път инфекции сред мъжете в 
Съединените щати). Am J Public Health. 2009 Dec;99(12):2180-2. Epub 2009 Oct 15.

2 Rembeck GI, Gunnarsson RK. Role of gender in sexual behaviours and response to education in sexually transmitted 
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Съобщението на Комисията относно борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и 
съседните страни за периода 2009 - 2013 г. (COM(2009)569) определя, че „включването 
в училищните програми на обучение относно сексуалното и репродуктивното здраве би 
допринесло за превенцията на ХИВ и ППИ и следва да получи по-широка политическа 
подкрепа.“ По-нататък то определя, че: „младите хора следва също така да имат 
правото и да участват (...), а следва и да се предоставя информация“. 

Според информацията, получена от мрежата Eurydice, сексуалното образование често 
се включва в националните програми за задължително образование. Комисията обаче 
не е в състояние да оцени дали в ЕС съществуват „значителни разлики (...) в достъпа до 
всеобхватно сексуално здравно образование“.

Проучванията на конкретни случаи в държави-членки на ЕС имат за цел да подчертаят 
отрицателното въздействие (инфекции, нежелана бременност и други), което може да 
се дължи на липсата на сексуално образование. Тук често не се демонстрира пряка 
взаимовръзка. 

ЕС няма мандат за въвеждане на задължителни елементи в националните училищни 
програми. 

Заключения

Сексуалното здравно образование е широко прието като важен елемент в 
образованието на младите хора и както се подчертава от широк набор от доказателства, 
има положително въздействие върху здравния статус на младите хора, превенцията на 
нежелани бременности и ХИВ и предавани по полов път инфекции.

Свързаните със здравето аспекти на по-добрите знания относно превенцията на ХИВ и 
предаваните по полов път инфекции се обсъждат с държавите членки в съответните 
органи като Експертната група по ХИВ/СПИН.

Въпреки това Комисията не е в състояние да предприема действия за въвеждане на 
сексуално образование в училищните програми на държавите-членки на ЕС, тъй като 
член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че 
единствено държавите членки отговарят за съдържанието на учебния процес и 
организацията на образователните системи.  

                                                                                                                                                  
infections in 17-year-old adolescents (Роля на пола в сексуалното поведение и отговор на образованието в областта 
на предаваните по полов път инфекции при седемнадесетгодишни подрастващи лица). Midwifery. 2011 
Apr;27(2):282-7. Epub 2009 Sep 20.

1 Lindberg L, Santelli JS, Singh S. Changes in formal sex education: 1995–2002 (Промени във формалното сексуално 
образование: 1995–2002). Perspect Sex Reprod Health 2006;38:182–9.

2 Cai Y, Hong H, Shi R, Ye X, Xu G, Li S, Shen L. Long-term follow-up study on peer-led school-based HIV/AIDS 
prevention among youths in Shanghai. (Дългосрочно последващо проучване относно водената от връстници в 
рамките на училището превенция на ХИВ/СПИН сред младите хора в Шанхай). Int J STD AIDS. 2008 
Dec;19(12):848-50.

3 Swann C., и др. Teenage pregnancy and parenthood: a review of reviews (Бременност в ранна младежка възраст и 
майчинство: преглед на прегледите). Health Development Agency Report (2003) (Доклад на Агенцията за развитие 
на здравеопазването, 2003 г.) 
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