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Rights) és az „ASTRA Youth” nevében benyújtott 0530/2011. számú petíció 
az Európai Unióban a kötelező szexuális nevelésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az EU összes tagállamában bevezessék a kötelező 
szexuális nevelést, valamint hogy támogassa a tagállamok oktatási minisztériumait a 
szexualitásról, illetve az AIDS megelőzéséről szóló, mindenre kiterjedő, hatékony oktatási 
programok megvalósításában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

Nyilvánvaló, hogy a szexualitás és a szexuális egészség ismerete, beleértve a HIV és más 
szexuális úton terjedő fertőzések megelőzését, az egészségi állapot javulását eredményezheti, 
amint arra már a petíció 20–23. oldalán és más hivatkozásokban is utaltak. 12123
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A Bizottság „A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban 
(2009–2013)” című közleménye (COM(2009)569) kimondja, hogy „A szexuális és 
reproduktív egészségi állapotra vonatkozó ismeretek felvétele az iskolai tananyagba hasznos 
lenne a HIV és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzése szempontjából, és széleskörű 
politikai támogatást kapna”.  Kimondja továbbá, hogy „a fiatalokat fel kell hatalmazni és be 
kell vonni (...) továbbá testreszabott tájékoztatást kell kidolgozni„.” 

Az Eurydice hálózat által szolgáltatott információk szerint a szexuális nevelés gyakran 
szerepel a kötelező oktatás nemzeti tantervében.  A Bizottság ugyanakkor nincs abban a 
helyzetben, hogy értékelni tudja, hogy vannak-e jelentős eltérések az EU-ban (...) az átfogó 
szexuális egészségügyi neveléshez való hozzáférést illetően. 

Több uniós tagállamban készült esettanulmány igyekszik előtérbe helyezni azokat a káros 
hatásokat (fertőzések, nem kívánt terhesség és egyebek), amelyek a szexuális nevelés 
hiányának lehetséges következményei.  A közvetlen összefüggés ugyanakkor gyakran nem 
bizonyított.  

Az EU-nak nem feladata, hogy kötelező elemeket vezessen be a nemzeti iskola tantervbe.  

Következtetések

A szexuális egészségügyi nevelés mint a fiatalok oktatásának fontos eleme széleskörűen 
elfogadott, továbbá számos bizonyíték felhívja a figyelmet arra, hogy a fiatalok egészségi 
helyzetére, valamint a nem kívánt terhesség, a HIV és egyéb szexuális úton terjedő 
betegségek megelőzésére pozitív hatással van. 

A HIV és egyéb szexuális úton terjedő betegségek fokozott ismeretének egészségügyi 
kérdéseit a tagállamok az erre illetékes szervekben, mint a HIV/AIDS „think tank”, vitatják 
meg. 

Ugyanakkor a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy intézkedéseket tegyen a szexuális 
nevelés a tagállamok tantervébe történő felvétele érdekében, mivel az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 165. cikke értelmében a tagállamok kizárólagosan felelnek az 
oktatás végrehajtásáért, illetve az oktatási rendszer megszervezéséért.    
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