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Temats: Lūgumraksts Nr. 0530/2011, ko ASYRA (Centrāleiropas un Austrumeiropas 
sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību tīkls) un 
ASTRA Youth vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā Wanda Nowicka, par 
obligātu dzimumaudzināšanu ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa Eiropas Parlamentam veikt pasākumus, lai visās ES 
dalībvalstīs ieviestu obligātu dzimumaudzināšanu un palīdzētu dalībvalstu izglītības 
ministriem ieviest visaptverošas un efektīvas izglītības programmas seksualitātes un AIDS 
profilakses jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 19. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Ir pierādījumi, ka zināšanas par seksualitāti un seksuālo veselību, ietverot inficēšanās ar HIV 
un STI novēršanu, var uzlabot veselības stāvokli, kā norādīts lūgumraksta 20.–23. lpp. un 
citos atsauces materiālos1 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” (Izglītošana skolās par prezervatīviem un tās saistība ar 
seksuāli transmisīvu infekciju diagnozēm un pārbaudēm vīriešiem Amerikas Savienotajās Valstīs). Am J Public Health. 
2009. gada decembris; 99(12):2180-2. Elektroniskā publikācija 2009. gada 15. oktobrī.

2 Rembeck GI, Gunnarsson RK. „Role of gender in sexual behaviours and response to education in sexually transmitted 
infections in 17-year-old adolescents” (Dzimumu loma seksuālajā uzvedībā un 17-gadīgu pusaudžu reaģēšana uz 
izglītošanu par seksuāli transmisīvām infekcijām). Midwifery. 2011. gada aprīlis; 27(2):282-7. Elektroniskā publikācija 
2009. gada 20. septembrī.



PE478.580v01-00 2/2 CM\887630LV.doc

LV

Komisijas paziņojumā par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs 
laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam (COM/569/2009) ir norādīts, ka „seksuālās un 
reproduktīvās veselības jautājumu iekļaušana skolu programmās uzlabos HIV un seksuāli 
transmisīvo slimību profilaksi, un tai vajadzētu baudīt plašu politisko atbalstu.” Tālāk ir 
norādīts: „Arī jauniešiem jādod iespēja un viņi jāiesaista (..) un jāizstrādā īpaši adaptēta 
informācija”.

Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Eurydice tīkla, dzimumaudzināšanu bieži iekļauj 
valsts skolu obligātās izglītības programmās. Taču Komisija nevar izvērtēt, vai ES pastāv 
„ievērojamas atšķirības (..) visaptverošas seksuālās veselības jautājumu izglītošanas 
pieejamībai”.

Vairāku ES dalībvalstu situācijas analīžu mērķis ir uzsvērt nelabvēlīgās sekas (infekcijas, 
nevēlama grūtniecība un citas), kas var rasties dzimumaudzināšanas trūkuma dēļ. Šajā 
gadījumā bieži neparādās tieša savstarpējā saistība.

ES nav pilnvaru ieviest valsts skolu programmās obligātus elementus.

Secinājumi

Seksuālās veselības jautājumu izglītošana ir vispāratzīts svarīgs elements jaunu cilvēku 
izglītībā, un tai ir pozitīva ietekme uz jaunu cilvēku veselības stāvokli, nevēlamu grūtniecību 
un HIV un STI infekciju novēršanu, ko pamato plašs pierādījumu klāsts.

Dalībvalstis un attiecīgās iestādes, piemēram, HIV/AIDS ideju laboratorija apspriežas par 
veselības aspektiem, kas saistīti ar uzlabotām zināšanām par HIV un STI novēršanu.

Taču, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantu, kurā noteikts, ka 
tikai dalībvalstis pašas atbild par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, Komisija 
nevar rīkoties, lai ieviestu seksuālo izglītību ES dalībvalstu skolu programmās.

                                                                                                                                                  
1 Lindberg L, Santelli JS, Singh S. „Changes in formal sex education: 1995–2002” (Izmaiņas dzimumaudzināšanā 1995.–

2002. gadā). Perspect Sex Reprod Health 2006. gads; 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” (Ilgtermiņa kontroles pētījums par HIV/AIDS novēršanu skolās jauniešiem 
Šanhajā, ko vada vienaudži). Int J STD AIDS. 2008. gada decembris; 19(12):848-50.

3 Swann C. et al. „Teenage pregnancy and parenthood: a review of reviews” (Grūtniecība un vecāku jēdziens pusaudžu vidū: 
pārskats par pārskatiem). Veselības attīstības aģentūras ziņojums (2003. gads).


