A gyermekek valódi védelme érdekében!
A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekciójának tagjai, úgyis mint szülők, nevelők, lelkiismeretes
állampolgárok, kiállunk a gyermeki jogok védelmében, a gyermek legfőbb érdeke mellett!
Kifejezzük elkötelezettségünket az ENSZ Gyermekjogi egyezménye mellett - amelyet Magyarország 1990-ben írt
alá és az 1991. évi LXIV törvénnyel hirdetett ki - különös tekintettel az alábbiakra:
● a gyermekek és családjaik megkülönböztetésének tilalma bármely alapon történjen is a
megkülönböztetés (2. cikk)
● a gyermek tájékoztatáshoz, információszerzéshez való jogának biztosítása, a szabad
véleménynyilvánításhoz és a vélemények szabad megismeréséhez kapcsolódóan (13.cikk)
● a gyermek gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságához fűződő jogának biztosítása (14. cikk)
● a gyermekek védelme a szexuális erőszakkal, kizsákmányolással szemben, és ehhez kapcsolódóan a
szükséges eljárások, programok létrehozásának állami kötelessége (19. és 34. cikk)
● a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz való jogának biztosítása, valamint, hogy orvosi
ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen, beleértve a szexuális egészségnevelést is (24. cikk)
● a gyermekek oktatáshoz való jogának biztosítása (28. cikk) és az oktatás céljai közül kiemelten az emberi
jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának tudatosítása (25. cikk)
Kifejezzük továbbá egyetértésünket a WHO Európai Regionális Irodája által kiadott Az európai szexuális nevelés
irányelvei c. dokumentummal, különös tekintettel az alábbiakra:
● a szexuális jogok emberi jogok, melyek megkülönböztetéstől függetlenül megilletnek mindenkit
● minden gyermeknek joga van a szexuális neveléshez, amelyet az államoknak kötelessége biztosítani
● a szexuális egészség előmozdítása a WHO Reproduktív egészség stratégiájának része
● az átfogó (holisztikus) szexuális nevelés ennek eszköze
● A holisztikus szexuális nevelés jellemzői pl:
○ A szexuális nevelés a (szexuális és reproduktív) emberi jogokon alapul, minden embernek joga
van szexuális nevelésben részesülni
○ A szexuális nevelés a születéssel kezdődik és élethosszig tart
○ A szexuális nevelés alkalmazkodik a fiatalok valóságos életéhez, számol a gyermek/fiatal
életkorával, fejlettségi és értelmi szintjével, s reagál annak kulturális és szociális körülményeire
és társadalmi nemére (gender), szexuális orientációjára.
○ A szexuális nevelés alapvetőnek tartja a nemek esélyegyenlőségét, a nemi és szexuális
önmeghatározást és a különbségek elfogadását.
○ A szexuális nevelés az egyének és közösségek fejlesztésével hozzájárul egy igazságos és szolidáris
társadalom létrehozásához.
○ A szexuális nevelés tudományosan megalapozott ismereteken alapul.
Mindezek tudatában elítélünk minden olyan törvényi szabályozást, amely a gyermekek valódi érdeke és jogai
ellenében korlátozza a gyermekek szexuális egészséghez, szexuális egészségneveléshez, szabad önkifejezéséhez
és tájékoztatáshoz való jogát, valamint bármilyen szempontból hátrányosan megkülönbözteti a gyermekeket és
családjukat.
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