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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0530/2011, którą złożyła Wanda Nowicka (Polska), w imieniu 
„ASTRA” (Sieci Organizacji Kobiecych z Europy Środkowej i Wschodniej 
działających na rzecz Praw Reprodukcyjnych i Seksualnych) oraz „ASTRA 
Youth”, w sprawie obowiązkowej edukacji seksualnej w UE

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań na rzecz 
obowiązkowej edukacji seksualnej we wszystkich państwach członkowskich UE oraz o 
pomoc dla ministrów oświaty w państwach członkowskich w zakresie wprowadzania 
całościowych i skutecznych programów edukacyjnych dotyczących seksualności i 
zapobiegania AIDS.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Istnieją dowody, że wiedza na temat seksualności i zdrowia seksualnego, w tym na temat 
zapobiegania zakażeniu wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, 
może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia, jak wspomniano na str. 20 – 23 petycji i w 
innych materiałach referencyjnych1212.
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Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w 
krajach sąsiednich w latach 2009-2013 (COM(2009)569) „włączenie edukacji na temat 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego do programów nauczania w szkołach byłoby 
korzystne dla profilaktyki zakażeń HIV i chorób przenoszonych drogą płciową i powinno 
otrzymać szerokie wsparcie polityczne”. Dalej czytamy, że „należy włączyć (…) również 
młodych ludzi i zaangażować ich w kształtowanie informacji, które ich dotyczą”. 

Według informacji otrzymanych od sieci Eurydice edukacja seksualna często jest zawarta w 
krajowych programach nauczania obowiązkowego. Komisja nie jest jednak w stanie ocenić, 
czy w Unii występują „poważne różnice (…) w zakresie dostępu do powszechnej edukacji w 
zakresie zdrowia seksualnego”.

Analiza przypadku przeprowadzona w niektórych państwach członkowskich UE ma na celu 
uwypuklenie możliwych niepożądanych skutków braku edukacji seksualnej (m.in. zakażenia, 
niechciane ciąże). W tej kwestii często nie da się wykazać bezpośredniego związku. 

UE nie ma mandatu na wprowadzenie obowiązkowych przedmiotów w krajowych 
programach szkolnych.  

Wnioski

Edukacja w zakresie zdrowia seksualnego jest powszechnie uznawana za istotny element 
edukacji młodych ludzi oraz, na co istnieje wiele dowodów, ma pozytywny wpływ na stan 
zdrowia młodych ludzi, zapobieganie niechcianym ciążom oraz HIV i innym chorobom 
przenoszonym drogą płciową.

Właściwe organy, takie jak zespół doradców w sprawie HIV/AIDS, prowadzą dyskusje na 
temat zdrowotnych aspektów zwiększenia wiedzy na temat zapobiegania HIV i innym 
chorobom przenoszonym drogą płciową.

Komisja nie może jednak podjąć działań zmierzających do wprowadzenia edukacji seksualnej 
w programach szkolnych państw członkowskich UE, ponieważ art. 165 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że treść nauczania i organizacja systemów 
oświaty leży w wyłącznej gestii państw członkowskich.  
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