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Ref.: Petiția nr. 0530/2011, adresată de Wanda Nowicka, de cetățenie polonă, în 
numele „ASTRA” („Central and Eastern European Women's Network for 
Sexual and Reproductive Health and Rights” – „Rețeaua pentru drepturile și 
sănătatea sexuală și a reproducerii ale femeilor din Europa Centrală și de 
Est„) și al „ASTRA Youth” („ASTRA Tineret”), privind educația sexuală 
obligatorie în Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului European să ia măsuri în vederea educației sexuale 
obligatorii în toate statele membre ale Uniunii și să sprijine ministerele educației din cadrul 
statelor membre pentru a pune în aplicare programe educaționale cuprinzătoare și eficiente 
privind sexualitatea și prevenirea SIDA.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Există dovezi conform cărora cunoștințele privind sexualitatea și sănătatea sexuală, inclusiv 
cele referitoare la prevenirea transmiterii HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală, pot 
determina o stare de sănătate mai bună, astfel cum se menționează la paginile 20-23 din 
petiție și în cadrul altor referințe1 1 2 3 4. 
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Comunicarea Comisiei privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană și în țările 
vecine, 2009-2013 (COM/569/2009) prevede următoarele: „Integrarea cursurilor privind 
sănătatea sexuală și reproductivă în programa școlară ar fi benefică pentru prevenirea 
virusului HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală și ar trebui să beneficieze de un larg 
sprijin politic”. Aceasta prevede în continuare: „Ar trebui, de asemenea, ca tinerilor să li se 
încredințeze responsabilități sporite și ca aceștia să fie implicați […] și ar trebui puse la punct 
informații adaptate”. 

Conform informațiilor primite de la rețeaua Eurydice, educația sexuală este deseori inclusă în 
programa națională pentru învățământul obligatoriu. Cu toate acestea, Comisia nu este în 
măsură să evalueze dacă în UE există „diferențe semnificative […] în ceea ce privește accesul 
la educația completă privind sănătatea sexuală”.

Studiile de caz din mai multe state membre ale UE încearcă să evidențieze efectele negative 
(infecții, sarcini nedorite și altele) care pot apărea ca urmare a absenței educației sexuale. Din 
acest punct de vedere, de multe ori nu se demonstrează o corelație directă. 

UE nu are competența de a introduce elemente obligatorii în programa școlară națională. 

Concluzii

Educația privind sănătatea sexuală este în general acceptată drept un element important în 
educația tinerilor și, astfel cum subliniază o gamă largă de dovezi, are efecte pozitive asupra 
stării de sănătate a tinerilor, asupra prevenirii sarcinilor nedorite și a infecțiilor cu HIV și a 
celor cu transmitere sexuală.

Aspectele legate de sănătate privind îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la prevenirea HIV 
și a infecțiilor cu transmitere sexuală sunt discutate cu statele membre în cadrul organismelor 
relevante, precum Grupul de reflecție privind HIV/SIDA.

Cu toate acestea, Comisia nu este în măsură să adopte măsuri pentru introducerea educației 
sexuale în programa școlară din statele membre ale UE, întrucât articolul 165 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene prevede că statele membre sunt singurele responsabile 
față de conținutul învățământului și organizarea sistemelor educațional.
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