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B9-0168/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon seksuaalhariduse kriminaliseerimise kohta Poolas
(2019/2891(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse lapse õiguste konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eriti selle 
artiklit 9, mis käsitleb õigust veendumustele ja südametunnistusele, ning Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikat,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 2, 67, 
83 ja 165,

– võttes arvesse, et Poolas puuduvad asjaomased õigusaktid,

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkondliku büroo väljaannet 
„Euroopa seksuaalhariduse standardid“1,

– võttes arvesse oma 10. detsembri 2013. aasta resolutsiooni seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 21. oktoobri 2019. aasta avaldust seksuaalhariduse 
kriminaliseerimise kohta Poolas,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et inimese õigustel, kuigi need on väljendatud üksikisiku õigustena, on 
põhjapanev sotsiaalne mõõde, mis ilmneb olemuslikult ja põhiliselt perekonnas;

B. arvestades, et komisjon märkis parlamendi 21. oktoobri 2019. aasta arutelul, et praegu 
puuduvad Poolas kehtivad õigusaktid, mis kriminaliseeriksid seksuaalhariduse, ning et 
hariduspoliitika ja seega ka õpetuse sisu ja haridussüsteemi korraldus kuulub 
liikmesriikide ainupädevusse;

C. arvestades, et terviklik seksuaalharidus hõlmab vastuolulist nn õigustepõhist 
lähenemisviisi, kuhu kuulub palju rohkem kui lihtsalt lastele ja noortele 
seksuaalvahekorra ja inimeste paljunemise selgitamine;

D. arvestades, et ei ole olemas siduvaid ÜRO dokumente ega lepinguid, milles mainitaks 
õigust terviklikule seksuaalharidusele või milles oleks selline õigus sätestatud;

E. arvestades, et ei ole olemas ühtset universaalset määratlust tervikliku seksuaalhariduse 

1 https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO-Standards_Estonian.pdf
2 ELT C 468, 15.12.2016, lk 66.
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ja selle sisu kohta;

F. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 on sätestatud, et liidu pädevuse piire 
reguleerib pädevuse andmise põhimõte, et liidu pädevuse kasutamist reguleerib 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte ning et pädevus, mida aluslepingutega ei 
ole liidule antud, kuulub liikmesriikidele;

G. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 67 on sätestatud, et liit austab 
liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme ja -traditsioone ning et Euroopa Liidu Kohus on 
ainus institutsioon, kes saab teha otsuse aluslepingute võimaliku rikkumise kohta 
liikmesriikide poolt;

H. arvestades, et noored puutuvad pornograafilise sisuga laialdaselt kokku juba varases 
eas, nii kodus kui ka koolis ja eelkõige interneti kaudu;

I. arvestades, et noorte poiste ja tüdrukute seksuaaliseerimine meedias on nähtus, mis 
mõjutab nii naiste kui ka meeste emotsionaalset arengut ja seksuaalelu ning soodustab 
sooliste stereotüüpide püsimist ja seksuaalse vägivalla jätkumist;

J. arvestades, et haridus on üks parimaid viise selliste väärtuste levitamiseks nagu rahu, 
õiglus ja inimväärikuse mõistmine, et see saab toimuda formaalsete, mitteformaalsete ja 
informaalsete haridusmeetodite abil perekonnas ja riigikoolides ning et peamine 
vastutus lapse hariduse eest lasub alati eelkõige tema vanematel;

1. tuletab meelde parlamendi pöördelise tähtsusega resolutsiooni seksuaal- ja 
reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta3, kus märgiti, et seksuaalhariduse 
kujundamine ja rakendamine koolides kuulub liikmesriikide pädevusse;

2. tuletab meelde, et Poolas ei ole praegu kehtivaid õigusakte, millega kriminaliseeritaks 
seksuaalharidus;

3. võtab seisukoha, et vanematel on õigus ja kohustus oma lapsi harida ning et eelkõige 
seksuaalhariduse andmine on vanemate põhiõigus ja see peab alati toimuma nende 
hoolika järelevalve all kas kodus või nende valitud haridusasutustes;

4. on seisukohal, et vanemate esmane õigus oma lapsi harida peab olema tagatud kõigis 
vanemate, õpetajate ja kooliasutuste vahelistes koostöövormides, eelkõige 
osalusvormides, mille eesmärk on anda vanematele sõnaõigus koolide juhtimisel ning 
hariduspoliitika kujundamisel ja rakendamisel;

5. on seisukohal, et emade ja isade tööd kodus tuleb tunnustada ja austada, arvestades selle 
väärtust perekonna ja ühiskonna jaoks;

6. tuletab meelde, et poiste ja tüdrukute hariduse ja hooldamise eest vastutavad isikud 
peaksid juhinduma lapse parimatest huvidest;

7. tuletab liikmesriikidele meelde, et vanemad peaksid saama hariduse andja rolli 

3 ELT C 468, 15.12.2016, lk 66.
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nõuetekohaseks täitmiseks vajalikku tuge ja abi;

8. rõhutab, et vanemate ja perekonna osalemine ja järelevalve on eriti vajalik, arvestades, 
et noortel on juba varases eas juurdepääs pornograafilisele ja alandavale sisule, eelkõige 
interneti kaudu; toonitab seetõttu, et seksuaalharidus peab olema noorte emotsionaalse 
arengu loomulik osa ning et tähtis on teha kõik vajalik, et soodustada vastastikku 
lugupidavaid suhteid vastassoo liikmetega; julgustab liikmesriike korraldama 
lapsevanematele ja noortega tegelevatele täiskasvanutele suunatud teavituskampaaniaid, 
mis käsitlevad pornograafia kahjulikku mõju teismelistele;

9. taunib Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkondliku büroo poolt koostöös 
Saksamaa föderaalse tervishoiuhariduse ametiga (BZgA) antud sobimatut soovitust kuni 
nelja-aastaste väikelaste masturbatsiooni kohta; nõuab üldiselt suuremat ettevaatlikkust 
ja kriitilisemat suhtumist soouuringutesse, mis moodustavad selliste väljaannete 
teoreetilise aluse; väljendab muret seoses hiljutiste teadetega, et selliseid uuringuid on 
poliitilistel eesmärkidel ära kasutatud;

10. tunnistab, et avalikul korral põhinevad erandid aitavad tagada liikmesriikide õigust 
kaitsta oma perekonna- ja haridusseaduste materiaalõiguslikes normides väljendatud 
põhiväärtusi ning hoiavad ära selliste välismaiste õiguskontseptsioonide impordi, mida 
liikmesriigi õiguskorras ei ole või mis on seal koguni õigusvastased ja mille tulemuseks 
oleks ELi ja liikmesriikide õiguskorra paralleelne kehtimine koos ülekanduva mõju ja 
vastupidise diskrimineerimise ohuga;

11. tuletab kooskõlas avaliku korra doktriini põhimõttega meelde, et lapse vanematel või 
eestkostjatel on vabadus tagada, et laps saab nende veendumustele vastava hariduse, et 
lapsi ei sunnita saama seksuaalharidust oma vanemate või eestkostjate tahte vastaselt 
ning et lapse parima huvi järgimine on juhtpõhimõte, mis tagab tema täieliku füüsilise 
ja vaimse tervise ja heaolu;

12. kutsub seetõttu ELi institutsioone, asutusi ja ameteid üles järgima ELi õigust ning 
hoiduma kõnealuses poliitikavaldkonnas meetmetest, mis tooksid kaasa praeguse 
õigusliku aluse ümbertõlgendamise;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Poola Vabariigi valitsusele 
ja parlamendile ning nõukogule ja komisjonile.


