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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het Europees Parlement maatregelen te treffen met het oog op verplichte 
seksuele voorlichting in alle lidstaten van de Europese Unie, en de ministeries van Onderwijs 
van de lidstaten bij te staan in verband met de uitvoering van allesomvattende en 
doeltreffende onderwijsprogramma's op het gebied van seksualiteit en aidspreventie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Er bestaat bewijs dat kennis van seksualiteit en seksuele gezondheid, met inbegrip van het 
voorkomen van de overdracht van hiv en soa's, kan leiden tot een betere gezondheidstoestand, 
zoals aangegeven op bladzijden 20-23 van het verzoekschrift en in verschillende andere 
bronnen1 2 3 1 2. 

                                               
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. 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 
infections in 17-year-old adolescents. Midwifery. 2011 Apr;27(2):282-7. Epub 2009 Sep 20.

3 Lindberg L, Santelli JS, Singh S. Changes in formal sex education: 1995–2002. Perspect Sex Reprod Health 2006;38:182–



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

NL

In de mededeling van de Commissie over de bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en 
de naburige landen, 2009-2013 (COM(2009)569) wordt verklaard dat "voor de preventie van 
hiv en soa's het nuttig zou zijn seksuele en reproductieve gezondheidsopvoeding in de 
leerplannen op te nemen, en dat dit brede politieke steun zou moeten krijgen". Bovendien 
wordt erin vermeld dat "jongeren ook mondiger moeten worden gemaakt en worden 
betrokken (…) en dat er informatie moet worden ontworpen die in het bijzonder is afgestemd 
op jongeren". 

Volgens door het Eurydice-netwerk verstrekte informatie is seksuele voorlichting vaak 
opgenomen in de nationale onderwijsprogramma's voor het verplichte onderwijs. De 
Commissie kan echter niet beoordelen of er "aanzienlijke verschillen met betrekking tot de 
toegang tot omvattende voorlichting betreffende seksuele gezondheid" bestaan in de EU.

Casestudy's in verschillende EU-lidstaten hebben getracht de negatieve gevolgen (infecties, 
ongewenste zwangerschap en andere) te onderstrepen die het gevolg kunnen zijn van een 
gebrekkige seksuele opvoeding. Vaak werd echter geen direct verband aangetoond. 

De EU beschikt niet over de bevoegdheid verplichte onderdelen vast te stellen voor nationale 
onderwijsprogramma's. 

Conclusies

Er wordt algemeen aanvaard dat voorlichting over seksuele gezondheid een belangrijk 
onderdeel is van de opvoeding van jongeren en dat dit, zoals wordt bevestigd door een brede 
waaier aan bewijsmateriaal, positieve gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van 
jongeren, het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en hiv-infecties en soa's.

De gezondheidsgerelateerde aspecten van een betere kennis van de preventie van hiv en soa's 
worden met de lidstaten besproken binnen de relevante organen, zoals de hiv/aids-denktank.

De Commissie verkeert echter niet in de positie om maatregelen te nemen om seksuele 
voorlichting op te nemen in de onderwijsprogramma's van EU-lidstaten, aangezien in artikel 
165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de lidstaten 
als enige verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het 
onderwijsstelsel.  
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