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Θέμα: Αναφορά 0530/2011 της Wanda Nowicka, πολωνικής ιθαγένειας. εξ ονόματος 
του «ASYRA», (Δίκτυο Γυναικών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα) και του 
«ASTRA Youth», σχετικά με την υποχρεωτική σεξουαλική εκπαίδευση στην 
ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για να καταστήσει 
υποχρεωτική τη σεξουαλική εκπαίδευση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και να βοηθήσει τους 
υπουργούς Παιδείας των κρατών μελών να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την πρόληψη του AIDS.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Έχει αποδειχθεί ότι η πληροφόρηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης σχετικά με την πρόληψη της μετάδοσης του HIV 
καθώς και των ΣΜΝ, μπορεί να συμβάλλει σε βελτίωση της υγείας, όπως αναφέρεται στις σ. 
20-23 της αναφοράς και σε άλλες αναφορές 1 2 1 2 3. 
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Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2009-2013 (COM/569/2009) αναφέρει ότι «η συμπερίληψη 
της εκπαίδευσης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία στα σχολικά προγράμματα θα 
έχει θετική επίδραση στην πρόληψη του HIV και των ΣΜΛ και πρέπει να έχει ευρεία 
πολιτική υποστήριξη». Αναφέρει περαιτέρω ότι: «πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος των 
νέων και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση (...) ενώ πρέπει να αναπτυχθούν πληροφορίες 
προσαρμοσμένες στους αποδέκτες». 

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχει το δίκτυο Eurydice, η σεξουαλική αγωγή 
περιλαμβάνεται συχνά στα εθνικά προγράμματα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η 
Επιτροπή ωστόσο, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν υφίστανται «σημαντικές διαφορές (...) 
στην πρόσβαση σε ολοκληρωμένη αγωγή σεξουαλικής υγείας» ανάμεσα στα κράτη μέλη της 
ΕΕ.

Περιπτωσιολογικές μελέτες σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ στοχεύουν να επισημάνουν τις 
δυσμενείς επιπτώσεις (μολύνσεις, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και άλλες) που ενδέχεται να 
οφείλονται στην έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.  Στο σημείο αυτό, αποδεικνύεται 
συχνά μια άμεση συσχέτιση. 

Η ΕΕ δεν διαθέτει την εξουσιοδότηση να εισαγάγει υποχρεωτικά στοιχεία στα εθνικά 
σχολικά προγράμματα σπουδών. 

Συμπεράσματα

Η αγωγή σεξουαλικής υγείας θεωρείται ευρέως ως ένα σημαντικό συστατικό της εκπαίδευσης 
των νέων και, όπως επισημαίνουν πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, έχει θετική επίδραση στην 
κατάσταση στης υγείας των νέων, την πρόληψη από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και 
μολύνσεις από τον ιό HIV και τα ΣΜΝ. 

Τα αρμόδια σώματα, όπως η ομάδα προβληματισμού για το HIV/AIDS, συζητούν με τα 
κράτη μέλη τις σχετιζόμενες με την υγεία πτυχές της βελτιωμένης πληροφόρησης σχετικά με 
την πρόληψη από τον ιό HIV και τα ΣΜΝ.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αναλάβει δράση προς την κατεύθυνση της ένταξης 
της σεξουαλικής αγωγής στα εθνικά σχολικά προγράμματα σπουδών των κρατών μελών της 
ΕΕ για το λόγο ότι το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων.
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