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De ce societățile
sănătoase au nevoie
de educație sexuală

Europa de Est și Asia Centrală

Interactiv_1.pdf

1

1

03/08/16

13:04

O generaţie
tânără sănătoasă

2

Dezvoltare

3

Informaţii
veridice

4

Siguranţă+
Bunăstare
Școală

5

Societăţi mai
bune

6

Este
periculoasă?

7

Funcţionează?

8

Să o facem
posibilă!

Interactiv_2.pdf

1

03/08/16

09:01

Ce înseamnă pentru un tânăr să fie sănătos?
Să fii sănătos nu înseamnă doar să nu fii bolnav.
Aceasta înseamnă că persoana poate să se dedice în totalitate:

educaţiei
muncii
activităţilor fizice
relaţiilor bazate pe încredere

A fi sănătos presupune o „stare generală de bine din punct de vedere mintal,
fizic și social, iar aceasta nu presupune neapărat doar lipsa unei boli”. - OMS
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Studierea sexualităţii este o parte integrată a procesului de dezvoltare.
Totuși educaţia sexuală comprehensivă lipsește de multe ori din curriculumul
cursului „Modul de viaţă sănătos” în școlile din Europa de Est şi Asia Centrală.

O educaţie sexuală comprehensivă furnizează copiilor și tinerilor cunoștinţe,
abilităţi, atitudini și valori care le vor permite să dezvolte o viziune pozitivă faţă de sexualitatea lor,
în contextul dezvoltării lor emoţionale și sociale.
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De ce tinerii au nevoie de educaţie sexuală
comprehensivă?
Dacă tinerii nu dispun de informaţii veridice despre relaţiile sănătoase sau sexualitate,
mulţi dintre ei apelează la prieteni, Internet sau la alte surse media.
Însă informaţiile primite pe aceste căi nu sunt întotdeauna corecte, uneori fiind chiar periculoase.
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Dacă instruirea începe de la o vârstă timpurie, educaţia sexuală comprehensivă îi ajută pe copii
și pe tineri să-și înţeleagă mai bine sentimentele şi schimbările prin care trece
organismul lor, precum şi să stabilească relaţii sigure, sănătoase și adecvate cu ceilalţi.
.
De asemenea, ajută tinerii să evite:
• infecţiile cu transmitere sexuală, inclusiv infecţia cu virusul HIV
• sarcinile nedorite
• și potenţialele situaţii cu caracter abuziv
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Educaţia sexuală este importantă nu doar pentru tineri.

Educaţia sexuală comprehensivă contribuie
la formarea unei societăţi mai sănătoase care:

* este mai educată
* este mai tolerantă
* respectă într-o măsură mai mare diversitatea
* în care există o mai mare egalitate de gen
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Pot oare discuţiile despre sexualitate
să fie periculoase pentru copii?
Cercetările arată că educaţia sexuală la vârsta potrivită NU instigă tinerii
la un debut precoce al relaţiilor sexuale.
De fapt, educaţia sexuală poate determina amânarea debutului vieţii sexuale
și adoptarea unui comportament sexual responsabil.

Debut
mai tardiv
al vieţii sexuale

Mai puţini
parteneri sexuali

— UNESCO, Orientările internaţionale cu privire la educaţia sexuală, 2009

Asumarea redusă
a riscurilor sexuale
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De unde știm că educaţia sexuală
comprehensivă funcţionează?
Evidenţele arată că introducerea pe termen lung a programelor naţionale
de educaţie sexuală determină scăderea numărului de sarcini nedorite
și a cazurilor de infectare cu boli sexual transmisibile, inclusiv cu virusul HIV.

Exemplu: Estonia
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Cum putem aplica toate acestea în practică?
Tinerii au dreptul la o educaţie sexuală comprehensivă.
Pentru a garanta acest drept, trebuie introduse programe de educaţie sexuală
atât în școli, cât și în afara acestora. Aceste programe trebuie să fie:

elaborate în conformitate cu standardele internaţionale
elaborate în parteneriat cu tinerii
predate de profesori bine instruiţi

Școala

integrate în programul educaţional

Fondul ONU pentru Populaţie

Biroul Regional pentru Europa de Est şi Asia Centrală Istanbul
eeca.unfpa.org
email: eecaro@unfpa.org

UNFPA
Pentru o lume în care fiecare sarcină
este dorită, fiecare naștere este sigură,
și fiecare tânăr își poate
realiza potenţialul.
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realiza potenţialul.

