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Europos Parlamento rezoliucija dėl lytinio švietimo kriminalizavimo Lenkijoje
(2019/2891(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Vaiko teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, visų pirma į 9 straipsnį dėl teisės į 
religijos ir sąžinės laisvę, ir į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2, 67, 83 ir 
165 straipsnius,

– atsižvelgdamas į tai, kad Lenkijoje nėra atitinkamų teisės aktų,

– atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro lytinio 
švietimo Europoje standartus1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos ir teisių2,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 21 d. Komisijos pareiškimą dėl lytinio švietimo 
kriminalizavimo Lenkijoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi kiekvieno žmogaus teisės, nors ir suformuluotos kaip asmens teisės, turi esminį 
socialinį aspektą, kuris iš esmės ir visų pirma pasireiškia šeimoje;

B. kadangi per 2019 m. spalio 21 d. Parlamento diskusijas Komisija pareiškė, kad šiuo 
metu negalioja teisės aktai, pagal kuriuos būtų kriminalizuojamas lytinis švietimas 
Lenkijoje, ir kad valstybės narės turi išimtinę kompetenciją švietimo politikos srityje, 
taigi ir mokymo turinio bei jų švietimo sistemų organizavimo klausimais;

C. kadangi išsamus lytinis švietimas apima prieštaringą vadinamąjį teisėmis pagrįstą 
požiūrį į lytinį švietimą, kuris aprėpia daug daugiau nei vien vaikų ir jaunimo mokymą 
apie lytinius santykius ir žmogaus reprodukciją;

D. kadangi nėra privalomų JT dokumentų arba sutarčių, kuriuose būtų minima arba 
numatyta teisė į visapusišką lytinį švietimą;

E. kadangi nėra vienos visuotinės išsamaus lytinio švietimo apibrėžties, paaiškinančios jo 
reikšmę;

1 https://www.bzga-whocc.de/en/publications/standards-in-sexuality-education/.
2 OL C 468, 2016 12 15, p. 66.
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F. kadangi Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 5 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos 
kompetencijos ribų nustatymas grindžiamas suteikimo principu, kad Sąjungos 
kompetencijos įgyvendinimas grindžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principais ir 
kad visa Sutartimis Sąjungai nepriskirta kompetencija priklauso valstybėms narėms;

G. kadangi SESV sutarties 67 straipsnyje nurodoma, kad Sąjunga gerbia skirtingas 
valstybių narių teisines sistemas ir tradicijas ir kad Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas yra vienintelė institucija, galinti priimti sprendimą dėl galimų valstybių narių 
padarytų sutarties pažeidimų;

H. kadangi jaunimui nuo ankstyvo amžiaus namuose ir mokykloje plačiu mastu prieinamas 
pornografinis turinys, visų pirma internete;

I. kadangi berniukų ir mergaičių seksualizavimas žiniasklaidoje – tai reiškinys, kuris turi 
padarinių moterų ir vyrų emociniam vystymuisi bei lytiniam gyvenimui ir juo 
prisidedama prie su lytimi susijusių stereotipų įtvirtinimo ir seksualinio smurto;

J. kadangi švietimas – vienas iš geriausių būdų siekiant perteikti tokias vertybes, kaip 
taika, žmogaus orumo ir teisingumo supratimas, pasitelkiant formaliojo, neformaliojo 
švietimo ir savaiminio mokymosi metodus šeimoje ir valstybinėse mokyklose, ir 
kadangi pagrindinė atsakomybė už vaiko švietimą visada visų pirma tenka jo tėvams;

1. primena Parlamento poziciją, pareikštą jo svarbioje rezoliucijoje dėl lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos ir teisių3, kurioje nurodyta, kad lytinio švietimo mokyklose 
politikos formavimas ir įgyvendinimas priklauso valstybių narių kompetencijai;

2. primena, kad šiuo metu Lenkijoje nėra teisės aktų dėl „lytinio švietimo 
kriminalizavimo“;

3. laikosi požiūrio, kad tėvai turi teisę ir pareigą ugdyti savo vaikus ir kad ypač lytinis 
švietimas yra pagrindinė tėvų teisė ir jis visada turi būti teikiamas jiems atidžiai 
prižiūrint, ar tai vyktų namuose, ar jų pasirinktuose mokymo centruose, užtikrinant tėvų 
priežiūrą;

4. mano, kad pirminė tėvų teisė ugdyti savo vaikus turi būti užtikrinama vykdant visų 
formų tėvų, mokytojų ir mokyklų vadovybių bendradarbiavimą, visų pirma užtikrinant 
tokį dalyvavimą, kuriuo tėvams būtų sudarytos sąlygos pasisakyti mokyklų valdymo ir 
švietimo politikos formulavimo bei įgyvendinimo klausimais;

5. laikosi nuomonės, kad motinų ir tėvų darbas namuose turi būti pripažįstamas ir 
gerbiamas dėl jo vertės šeimai ir visuomenei;

6. primena, kad vaiko interesai turėtų būti pagrindinis principas, kuriuo vadovautųsi 
atsakingi už berniukų ir mergaičių švietimą bei auklėjimą asmenys;

7. primena valstybėms narėms, jog tėvai turėtų gauti reikiamą pagalbą ir paramą, kad 

3 OL C 468, 2016 12 15, p. 66.
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galėtų tinkamai atlikti savo švietimo funkciją;

8. pabrėžia, kad būtina tėvų ir šeimos priežiūra bei vaidmuo, atsižvelgiant į tai, kad nuo 
ankstyvo amžiaus jaunimas gali susipažinti su pornografiniu ir žeminančiu turiniu, ypač 
internete; todėl pabrėžia, kad lytinis švietimas turi būti jaunimo emocinio aspekto 
natūralaus vystymosi dalis ir kad svarbu įgyvendinti visas būtinas priemones, kuriomis 
stiprinami abipusiškai pagarbūs santykiai su priešingos lyties asmenimis; ragina 
valstybes nares pradėti vykdyti kampanijas, orientuotas į tėvus ir su jaunimu dirbančius 
suaugusiuosius, kad jie taptų geriau informuoti apie neigiamą pornografijos poveikį 
paaugliams;

9. smerkia netinkamą Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro 
rekomendaciją, pateiktą bendradarbiaujant su Vokietijos Federalinio sveikatos mokymo 
biuru (BZgA), kurioje pasiūlyta ikimokyklinio amžiaus vaikų iki ketverių metų amžiaus 
masturbacija; apskritai ragina laikytis atsargesnio ir kritiškesnio požiūrio į lyčių 
studijas, kurios sudaro teorinį tokių leidinių pagrindą; reiškia susirūpinimą dėl pastarojo 
meto pranešimų, kad tokiuose tyrimuose buvo manipuliuojama dėl politinių tikslų;

10. pripažįsta, kad viešosios politikos išimtimis užtikrinama valstybių narių teisė apsaugoti 
savo pagrindines vertybes, išreikštas jų esminiuose šeimos bei švietimo teisės aktuose, 
ir jomis apsaugoma nuo iš užsienio importuojamų teisinių sąvokų, kurios nenumatytos 
pagal valstybių narių vidaus teisės tvarką arba kurios net gali būti neteisėtos, o tai lemtų 
lygiagrečiai veikiančią ES ir nacionalinę teisinę tvarką ir iškilusią šalutinio poveikio bei 
pozityviosios diskriminacijos riziką;

11. atsižvelgdamas į viešosios tvarkos doktrinos principą, primena, kad vaiko tėvai arba 
teisėti globėjai turi laisvę užtikrinti, kad vaikas gautų išsilavinimą pagal jų įsitikinimus, 
kad vaikams neturėtų būti teikiamas lytinis švietimas prieš jų tėvų ar teisėtų globėjų 
norą ir kad vaiko interesai yra pagrindinis principas, kuriuo užtikrinama visapusiška 
vaikų fizinė ir psichologinė sveikata bei gerovė;

12. todėl ragina ES institucijas, įstaigas ir agentūras paisyti ES teisės ir susilaikyti nuo bet 
kokio kišimosi į šią politikos sritį, siekiant iš naujo aiškinti dabartinį teisinį pagrindą;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Lenkijos Respublikos vyriausybei ir 
parlamentui, Tarybai ir Komisijai.


