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B9-0167/2019
Resolucija Evropskega parlamenta o kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem
(2019/2891(RSP))
Evropski parlament,
–

ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A.

ker na Poljskem trenutno ni načrtov za izvajanje zakonodaje o prepovedi ali kaznovanju
poučevanja spolne vzgoje; ker se pouk o družini izvaja zadnjih 21 let in med drugim
zajema tudi človeško spolnost; ker ta pouk ni na noben način ogrožen;

B.

ker Pogodba o delovanju Evropske unije potrjuje, da Unija v celoti spoštuje
„odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih
sistemov“, medtem ko je njena naloga podpora, dopolnjevanje in usklajevanje na
področju razvoja izobraževanja;

C.

ker Konvencija o otrokovih pravicah državam pogodbenicam nalaga, da prednostno
upoštevajo interes otroka, pri čemer naj upoštevajo pravice in dolžnosti njegovih
staršev, zakonitih skrbnikov in drugih posameznikov, ki so pravno odgovorni za otroka
(člen 3), ki imajo pravico, da na način, prilagojen otrokovim razvojnim zmožnostim,
zagotovijo ustrezno usmerjanje in svetovanje otroku pri uveljavljanju njegovih s to
Konvencijo priznanih pravic (člen 5);

1.

ugotavlja, da bi morala vzgoja otrok potekati predvsem v družini in da Evropska
konvencija o človekovih pravicah določa, da se „javna oblast ne sme vmešavati v
izvrševanje te pravice“;

2.

ugotavlja, da je spolna vzgoja močno povezana z verskimi in ideološkimi prepričanji ter
da se zato ne bi smela izvajati v nasprotju z željami staršev;

3.

meni, da imajo poljska družba in poljski organi polno pravico in obveznost organizacije
izobraževalnega sistema, vključno s spolno vzgojo, v skladu z demokratično voljo
večine;

4.

poleg tega verjame, da imajo poljska družba in poljski organi pravico in obveznost, da v
skladu z demokratično voljo večine in v skladu z zakonodajo zaščitijo otroke pred
izpostavljanjem vsebinam, na katere niso pripravljeni, in pred vsako izpostavljenostjo
spolnim zlorabam;

5.

obžaluje dejstvo, da so nekatere države članice EU, vključno z Nemčijo, Avstrijo,
Švedsko in Finsko, uvedle obvezno spolno vzgojo, saj s tem posegajo v pravico staršev,
da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojimi prepričanji;

6.

pozdravlja dejstvo, da se starši v nekaterih državah članicah, kot je Poljska, lahko v
skladu s svojimi prepričanji in pravico do družinskega življenja odločijo, ali bodo
njihovi otroci obiskovali ure spolne vzgoje, ko učenci odrastejo, pa se lahko sami
odločijo, kako bodo postopali v zvezi s tem;

PE643.333v01-00

SL

2/3

RE\1192140SL.docx

7.

ugotavlja, da mora na Poljskem učitelj razkriti vse informacije o ciljih in vsebini učnega
načrta, šolskih učbenikih in didaktičnih ukrepih, povezanih s spolno vzgojo, in da lahko
nevladne organizacije opravljajo svojo dejavnost v šolah, ko pridobijo dovoljenje in
predhodno soglasje ravnatelja šole v zvezi z vsebino njihove dejavnosti, zatem pa še
soglasje sveta staršev;

8.

obžaluje dejstvo, da ravnatelji pogosto kršijo veljavno zakonodajo in povabijo
organizacije, ki izvajajo pouk spolne vzgoje brez vednosti ali privolitve staršev;

9.

z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so nekatere skupine v Evropskem parlamentu poskušale
posegati v zadeve, ki so v skladu s Pogodbama v domeni držav članic;

10.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu, predsedniku,
vladi in parlamentu Poljske, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope in
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.
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