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Tema: Peticija Nr. 0530/2011 dėl privalomo lytinio ugdymo ES, kurią pateikė 
Lenkijos pilietė Wanda Nowicka Vidurio ir Rytų Europos moterų tinklo 
ASYRA, veikiančio seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje, ir 
organizacijos „ASTRA Youth“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamentą imtis priemonių dėl privalomo lytinio ugdymo 
visose ES valstybėse narėse ir padėti valstybių narių švietimo ministrams įgyvendinti 
visapusiškas ir veiksmingas ugdymo programas, skirtas lytiškumo ir AIDS prevencijos 
klausimams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Esama įrodymų, kad žinios apie lytiškumą ir seksualinę sveikatą, įskaitant ŽIV ir lytiškai 
plintančių infekcijų prevenciją, gali padėti pagerinti sveikatos būklę, kaip teigiama peticijos 
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Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2009–2013 m. (COM(2009) 569) teigiama, kad 
„švietimo seksualinės ir reprodukcinės sveikatos klausimais įtraukimas į mokyklų mokymo 
programas būtų labai naudingas vykdant ŽIV ir lytiniu keliu plintančių infekcijų prevenciją, ir 
tai turėtų sulaukti politinio pritarimo“. Komunikate taip pat teigiama, kad „reikėtų įtraukti 
jaunimą ir jam suteikti galimybių <…> taip pat reikėtų parengti specialią informaciją“.
Remiantis iš Euridike tinklo gauta informacija, lytinis švietimas dažnai įtraukiamas į 
privalomojo švietimo nacionalines mokymo programas. Tačiau Komisija negali įvertinti, ar 
Europos Sąjungoje esama „reikšmingų skirtumų <...> susijusių su galimybėmis naudotis 
visapusiškomis ugdymo seksualinės sveikatos klausimais programomis“.

Keliose ES valstybėse narėse atliekamais atvejų tyrimais siekiama išryškinti lytinio švietimo 
stokos galimą neigiamą poveikį (infekcijas, nepageidaujamą nėštumą ir kt.). Tiesioginis ryšys 
šioje srityje dažnai nėra parodomas.

ES neturi įgaliojimų nustatyti privalomąsias nacionalinių mokyklų mokymo programų 
sudedamąsias dalis.

Išvados

Švietimas seksualinės sveikatos klausimais yra visuotinai pripažįstama svarbi jaunimo 
ugdymo dalis, taip pat įvairiais įrodymais pabrėžiamas teigiamas tokio švietimo poveikis 
jaunimo sveikatos būklei, siekiant išvengti nepageidaujamo nėštumo, ŽIV ir lytiškai 
plintančių infekcijų.

Atitinkamose institucijose, pvz., ŽIV / AIDS ekspertų grupėse, su valstybėmis narėmis 
aptariami geresnio informuotumo dėl ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevencijos aspektai, 
susiję su sveikata.

Tačiau remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnio nuostatomis, kad 
valstybės narės pačios yra atsakingos už ugdymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą, 
Komisija negali imtis veiksmų siekdama įtraukti lytinį švietimą į ES valstybių narių mokyklų 
mokymo programas.“
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