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СА ЖЕ ТАК: Швед ска је још 1955, као пр ва европ ска зе мља, уве ла оба-
ве зну сек су ал ну еду ка ци ју у школ ске про гра ме. Да нас је она део обра зо ва-
ња у мно гим европ ским др жа ва ма. Да ли је са вре ме ни при ступ сек су ал ној 
еду ка ци ји ре ал ност и у Ср би ји? Од но сно, да ли је др жа ва мо дер ни зо ва ла 
обра зов ни си стем и при ла го ди ла га зах те ви ма и по тре ба ма вре ме на у овој 
сфе ри? У том сми слу у ра ду се размaтра ви ше те ма ве за них за сек су ал ну 
еду ка ци ју: са вре ме но де фи ни са ње пој ма, по што ва ње ре ле вант них људ ских 
пра ва, но ве по тре бе за овом вр стом ин фор ма ци ја, прин ци пи, ба ри је ре и 
мо де ли спро во ђе ња у европ ским зе мља ма, уло га шко ле, здрав стве них уста-
но ва и ме ди ја, као и при ме ри до бре прак се у Евро пи. По ред ре зул та та ис тра-
жи ва ња об ја вље них у на уч ним ра до ви ма, ва жну из вор ну гра ђу за об ра ду 
на ве де них те ма пред ста вља ле су и од го ва ра ју ће сту ди је Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је, Ме ђу на род не фе де ра ци је за пла ни ра но ро ди тељ ство 
и Европ ског удру же ња за кон тра цеп ци ју и ре про дук тив но здра вље. На тај 
на чин ство ре на је осно ва за оце ну ста ња и из но ше ње оче ки ва ња ве за них 
за спро во ђе ње сек су ал не еду ка ци је мла дих у Ср би ји. У ра ду је на гла сак 
на мла ди ма, као ва жној циљ ној гру пи за обра зо ва ње у овој сфе ри, ма да је 
сек су ал на еду ка ци ја бит на у свим жи вот ним до би ма. 

KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: сек су ал на еду ка ци ја, европ ске зе мље, Ср би ја

СА ВРЕ МЕ НИ КОН ЦЕПТ СЕК СУ АЛНЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ: 
ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА, РАЗ ВОЈ, ПРИ МЕ НА

По јам сек су ал не еду ка ци је Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је де-
фи ни са ла 2002. го ди не, Ме ђу на род на фе де ра ци ја за пла ни ра но ро ди тељ-
ство, во де ћа ме ђу на род на не вла ди на ор га ни за ци ја у обла сти сек су ал ног и 
ре про дук тив ног здра вља 2006. го ди не, а Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја 
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за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру 2009. го ди не. У са вре ме ном од ре ђе њу овог 
пој ма на гла сак је на сек су ал но сти као цен трал ном и ком плек сном аспек ту 
људ ског би ти са ња, по што ва њу људ ских пра ва, и нео п ход но сти усва ја ња 
зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти бит них за раз у ме ва ње сек су ал но сти 
и пре ве ни ра ње не же ље них ис хо да. 

У ме ђу на род ној за јед ни ци учи ње ни су зна чај ни на по ри за де фи ни-
са ње сек су ал них и ре про дук тив них пра ва то ком де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка. Ва жну уло гу у том сми слу има ле су три кон фе рен ци је Ује ди ње них 
на ци ја. На Свет ској кон фе рен ци ји о људ ским пра ви ма (Беч, 1993) ис так-
нут је зна чај пра ва же на и де вој чи ца, а на пе тој по ре ду Ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји о ста нов ни штву и раз во ју (Ка и ро, 1995) и Че твр тој свет ској 
кон фе рен ци ји о же на ма (Пе кинг, 1995) сек су ал на и ре про дук тив на пра ва 
су укљу че на у аген ду људ ских пра ва. 

За тим је Ме ђу на род на фе де ра ци ја за пла ни ра но ро ди тељ ство до не-
ла ши ро ко ко ри шће ну По ве љу о сек су ал ним и ре про дук тив ним пра ви ма 
[In ter na ti o nal Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion, 1997]. У По ве љи је утвр ђе на 
ве за из ме ђу сва ког од 12 ме ђу на род но при зна тих људ ских пра ва и пра ва 
на сек су ал но и ре про дук тив но здра вље. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци-
ја је, пак, 2002. го ди не по ста ви ла на свој сајт рад ну де фи ни ци ју сек су ал-
них пра ва. Она, из ме ђу оста лих по је ди нач них пра ва, укљу чу ју и пра во 
сва ке осо бе на сек су ал ну еду ка ци ју [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 17]. 

Сек су ал на еду ка ци ја је до жи во тни про цес. Међутим, нај ва жни је је 
спро во ђе ње обра зо ва ња из ове сфе ре то ком де тињ ства и адо ле сцен ци је. 
Свет ска асо ци ја ци ја за сек со ло ги ју [Lot tes 2000: 15] ин си сти ра да се са 
еду ка ци јом от поч не у што ра ни јем жи вот ном до бу, од са мог ро ђе ња. 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је то при хва ти ла и угра ди ла у стан дар де 
за сек су ал ну еду ка ци ју у Евро пи [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 38–39]. Оту да би 
сек су ал на еду ка ци ја тре ба ла да бу де при род ни део од ра ста ња у по ро ди ци 
и са став ни део школ ских про гра ма. Здравственe уста но ве и ма сов ни ме ди ји 
су ва жни парт не ри у овом про це су. Ин ди рект ни уче сни ци у сек су ал ној 
еду ка ци ји су кре а то ри по ли ти ка, ли де ри у ло кал ној за јед ни ци, ис тра жи-
ва чи, чла но ви не вла ди них ор га ни за ци ја, као и вр шњач ки еду ка то ри. 

Шко ла се сма тра нај бит ни јом ка ри ком у лан цу ре ле вант ном за сек-
су ал ну еду ка ци ју из нај ма ње два раз ло га. То је че сто па си ван од нос ро-
ди те ља пре ма сек су ал но сти њи хо ве де це, као и чи ње ни ца да нај ве ћи део 
по пу ла ци је мла дих ко ји по ти чу из раз ли чи тих со ци јал них кру го ва про-
ла зи кроз обра зов ни си стем. Исто вре ме но ре зул та ти ис тра жи ва ња у мно-
гим сре ди на ма, укљу чу ју ћи и Ср би ју, по ка за ли су да су мла ди све сни 
свог не зна ња у сфе ри сек су ал но сти и да же ле да га стек ну то ком школ ског 
обра зо ва ња [Rašević 2002]. 

Спро во ђе ње сек су ал не еду ка ци ја у Евр о пи има ду гу исто ри ју. Швед-
ска је пр ва европ ска зе мља ко ја је дав не 1955. го ди не уве ла оба ве зну 
сек су ал ну еду ка ци ју у школ ске про гра ме [In ter na ti o nal Plan ned Pa rent hood 
Fe de ra tion, 2006: 79]. По че ци обра зо ва ња мла дих у Швед ској за очу ва ње 
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сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља се ве зу ју за три де се те го ди не 20. 
ве ка и отва ра ње ових те ма у сред њим шко ла ма у окви ру здрав стве ног 
вас пи та ња [Wert he i mer-Ba le tić 2006: 13]. Ли бе ра ли за ци ја на мер ног пре-
ки да труд но ће и про да је кон тра цеп тив них сред ста ва 1921. го ди не и спро-
во ђе ње сек су ал не еду ка ци је би ло је у скла ду с већ та да про кла мо ва ним 
мо де лом по пу ла ци о не по ли ти ке Швед ске ба зи ра ном на ства ра њу усло ва 
за ра ђа ње же ље ног бро ја де це [Rašević i Pe tro vić 1996: 55]. 

То ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на 20. ве ка сек су ал на еду-
ка ци ја је по ста ла са став ни део школ ских про гра ма и у дру гим скан ди нав-
ским зе мља ма и мно гим зе мља ма За пад не Евро пе, на при мер, у Не мач кој 
1968. и у Ау стри ји 1970. го ди не. Уво ђе ње сек су ал не еду ка ци је у обра зов ни 
си стем је на ста вље но у по след њој де це ни ји 20. ве ка и у пр вим де це ни ја-
ма 21. ве ка, пр во у Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, а за тим и у зе мља ма 
Ју жне Евро пе, као што су Пор ту га ли ја и Шпа ни ја. Чак и у Ир ској, зе мљи 
са до ми на ци јом тра ди ци о нал них ста во ва у овој сфе ри, сек су ал на еду ка-
ци ја се спр о во ди у основ ним и сред њим шко ла ма од 2003. го ди не. Са 
па дом ко му ни зма, и зе мље у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи по чи њу да 
уво де сек су ал ну еду ка ци ју у шко ле [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion 2010: 12].

Фун да мен тал не про ме не по зна те као „сек су ал на ре во лу ци ја” ко је су 
се од и гра ле у се дам де се тим и до дат но страх од епи де ми је СИ ДЕ у осам де-
се тим го ди на ма су пред ста вља ли глав не раз ло ге ши ре ња про це са укљу чи-
ва ња сек су ал не еду ка ци је у обра зов ни си стем у ни зу европ ских зе ма ља. 
На по чет ку 21. ве ка ја вља ју се но ве по тре бе за ин тен зи ви ра њем спро во ђе-
ња сек су ал не еду ка ци је. Оне су узро ко ва не ими гра ци јом гру па дру га чи јег 
кул тур ног и ре ли ги о зног по ре кла, бр зим ши ре њем но вих ме ди ја, по ве ћа-
њем за бри ну то сти ве за не за сек су ал но зло ста вља ње де це и адо ле сце на та 
и род но усло вље но на си ље, и сва ка ко про ме ње но сек су ал но по на ша ње 
мла дих у Евро пи. 

Про гра ми сек су ал ног обра зо ва ња се да нас ре а ли зу ју у Евро пи под 
раз ли чи тим на зи ви ма као што су, на при мер, еду ка ци ја о сек су ал но сти, 
еду ка ци ја о сек су и парт нер ству, еду ка ци ја за по ро дич ни жи вот, еду ка-
ци ја о жи вот ним ве шти на ма или здрав стве на еду ка ци ја [In ter na ti o nal 
Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion, 2006: 9]. Чи ни се да са ма упо тре ба тер ми-
на за сек су ал но обра зо ва ње мла дих од ра жа ва кул тур ни дис курс у ко јем 
се ова еду ка ци ја спро во ди или чак, пре ма ми шље њу Екс перт ске гру пе за 
сек су ал ну еду ка ци ју Европ ског удру же ња за кон тра цеп ци ју и ре про дук-
тив но здра вље, сте пен отво ре но сти дру штва да мла ди уче о сек су [Lo e ber 
et al. 2010: 170]. Не раз ли ку је се са мо тер ми но ло ги ја, већ је раз ли чит и на-
чин спро во ђе ња сек су ал не еду ка ци је у шко ла ма у европ ским зе мља ма.

То су по ка за ли ре зул та ти ис тра жи ва ња ове те ме у 27 европ ских др жа-
ва у окви ру про јек та SA FE1 ко ји је 2006. го ди не спро ве ла Европ ска мре жа 
Ме ђу на род не фе де ра ци је за пла ни ра но ро ди тељ ство у са рад њи са Свет ском 
здрав стве ном ор га ни за ци јом и Уни вер зи те том у Лун ду у Швед ској [Inter-

1 Акро ним за про је кат: “A Eu ro pean part ner ship to pro mo te the se xu al and re pro duc ti ve 
he alth and rights of young pe o ple”.
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na ti o nal Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion, 2006]. Ма да по сто је сре ди не где је 
сек су ал на еду ка ци ја по се бан пред мет, нај че шће су ове те ме укљу че не у 
би о ло ги ју, фи зич ко, здрав стве но или гра ђан ско вас пи та ње, фи ло зо фи ју 
или уче ње ма тер њег је зи ка. Из бор пред ме та за ви си од до го во ре ног до ми-
нант ног фо ку са еду ка ци је, то јест да ли је обра зо ва ње усме ре но на по др шку 
сек су ал ном и ре пр о дук тив ном здра вљу мла дих или ди ску си ју о со ци јал-
ним и мо рал ним пи та њи ма у овој сфе ри са уче ни ци ма. Утвр ђен је тренд 
по ра ста зе ма ља у пр вој де це ни ји 21. ве ка у ко ји ма је сек су ал на еду ка ци ја 
оба ве зна и ко је при хва та ју хо ли стич ки при ступ ко ји под ра зу ме ва да се 
ре ле вант не те ме об ра ђу ју у раз ли чи тим пред ме ти ма са јед ним ко ор ди-
на то ром ак тив но сти. 

Са уче њем те ма из ове сфе ре се по чи ње у раз ли чи то до ба у евр оп ским 
зе мља ма, у ра спо ну од 4. го ди не (у Ве ли кој Бри та ни ји и По р ту га ли ји) до 
14. го ди не у Ита ли ји и на Ки пру. У нај ве ћем бро ју зе ма ља сек су ал на еду-
ка ци ја је оба ве зна за уче ни ке с 15 и ви ше го ди на. У сек су ал ну еду ка ци ју 
у Евр о пи су укљу че ни учи те љи/настaвници раз ли чи тог про фе си о нал ног 
про фи ла ко ји су за вр ши ли спе ци јал не кур се ве, или мо ти ви са ни учи те љи/
настaвници за јед но са здрав стве ним рад ни ци ма, и/или пси хо ло зи ма, од-
но сно пе да го зи ма. У не ким зе мља ма, као што су на при мер Швед ска или 
Есто ни ја, део еду ка ци је се од ви ја у нај бли жем здр ва стве ном цен тру за 
мла де да би се про мо ви са ле по се те овим цен три ма у бу дућ но сти. 

Да нас се у ни зу зе ма ља, пре све га Се вер не и За пад не Евр о пе, те жи 
хо ли стич ком при сту пу у де фи ни са њу про гра ма и спро во ђе њу сек су ал не 
еду ка ци је мла дих у ци љу по др шке ин ди ви ду ал ном и сек су ал ном раз во ју 
[U ni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion, 2009]. Овај 
при ступ се ди ја ме трал но раз ли ку је од оно га ко ји про мо ви ше ап сти нен-
ци ју од сек су ал них од но са пре бра ка, ка рак те ри сти чан за Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и зе мље Ис точ не Евро пе, и ја сно је ши ри од ра ни јих 
про гра ма ко ји су се ба зи ра ли на про мо ци ји упо тре бе ефи ка сне кон тра-
цеп ци је и за шти ти од пол но пре но си вих ин фек ци ја. 

Са вре ме но схва та ње сек су ал не еду ка ци је под ра зу ме ва да се обра зо-
ва ње у овој сфе ри за сни ва на сле де ћим прин ци пи ма ко је је де фи ни са ла 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја [Wo rld He alth Or ga ni za tion – Re gi o nal 
Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 27]:

1. Сек су ал на еду ка ци ја је у скла ду са ста ро сном до би осо бе ко ја учи 
и кул тур ном кон тек сту у ко јем жи ви;

2. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на кон цеп ту по што ва ња људ ских 
пра ва, укљу чу ју ћи сек су ал на и ре про дук тив на пра ва; 

3. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на хо ли стич ком кон цеп ту бла-
го ста ња, укљу чу ју ћи и здра вље; 

4. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на род ној јед на ко сти, сек су ал-
ном иден ти ту по је дин ца и при хва та њу раз ли чи то сти;

5. Сек су ал на еду ка ци ја по чи ње ро ђе њем;
6. Сек су ал на еду ка ци ја тре ба да бу де схва ће на као до при нос раз во ју 

пра вед ног и са о се ћај ног дру штва пу тем ја ча ња по је дин ца и за јед ни це; 
7. Сек су ал на еду ка ци ја је за сно ва на на на уч но по твр ђе ним чи ње ни ца ма.
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По ред се дам прин ци па, Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је из дво-
ји ла и се дам нај ва жни јих ка рак те ри сти ка ко је до при но се ква ли те ту сек-
су ал не еду ка ци је. То су уче шће мла дих у ор га ни зо ва њу, спро во ђе њу и 
ева лу а ци ји сек су ал не еду ка ци је, кон текст на ори јен та ци ја, ува жа ва ње 
раз ли чи тих по тре ба же на и му шка ра ца, ин тер ак тив но уче ње, мул ти сек-
тор но по ве зи ва ње, кон ти ну и ра но спро во ђе ње, као и стал на ко о пе ра ци ја 
са ро ди те љи ма и за јед ни цом у нај ши рем сми слу [Wo rld He alth Or ga ni za-
tion – Re gi o nal Of fi ce for Eu ro pe, Fe de ral Cen tre for He alth Edu ca tion, 2010: 
29–30]. 

Ре ле вант не ме ђу на род не ор га ни ца за ци је, пре свих Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја (2010), Ме ђу на род на фе де ра ци ја за пла ни ра но ро ди-
тељ ство (2006) и Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја за обра зо ва ње, на у ку 
и кул ту ру (2009), су по себ ну па жњу усме ри ли на ис хо де ове вр сте обра-
зо ва ња. Они се на сла ња ју на из не те прин ци пе и основ не ка рак те ри сти ке 
сек су ал не еду ка ци је. Од сек су ал не еду ка ци је оче ку ју се сле де ће до бро-
би ти на ми кро-, ме зо- и ма кро ни воу, то јест до бро би ти за мла ду осо бу, 
парт нер ске од но се и дру штво у це ли ни: 

● cтицање тач них ин фор ма ци ја о свим аспек ти ма сек су ал но сти, пра-
ви ма, за шти ти сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља и од го ва ра ју-
ћим са ве то ва ли шти ма и сер ви си ма;

● раз ви ја ње жи вот них ве шти на за су о ча ва ње са свим аспек ти ма сек-
су ал но сти и ре ла ци ја, као што су кри тич ко раз ми шља ње, ко му ни-
ка ци ја, пре го ва ра ње, са мо ра звој, до но ше ње од лу ка, пре у зма ње од-
го вор но сти, по ста вља ње пи та ња и тра же ње по мо ћи, са мо по у зда ње, 
асер тив ност и ем па ти ја;

● не го ва ње по зи тив них ста во ва и вред но сти бит них за очу ва ње сек-
су ал ног и ре про дук тив ног здра вља, али и отво ре ност, по што ва ње 
се бе и дру гих и при хва та ње раз ли чи то сти;

● ства ра ње со ци јал не кли ме у ко јој се по шту је сек су ал ност, род на 
рав но прав ност и раз ли чи ти жи вот ни сти ло ви, ста во ви и вред но сти. 

Ве ћи на на ве де них ис хо да је те шко мер љи ва. Оту да се нај че шће успе-
шност спро во ђе ња сек су ал не еду ка ци је у јед ној сре ди ни про це њу је пу тем 
два ин ди ка то ра. То су од ла га ње пр вог сек су ал ног од но са ка ста ри јем 
до бу жи во та и ма ња уче ста лост ри зич ног по на ша ња мла дих. По зи ти ван 
ути цај спро во ђе ња про гра ма сек су ал не еду ка ци је у шко ла ма на сек су ал-
но по на ша ње мла дих утвр ђен је на осно ву ме та а на ли зе ре зул та та 83 сту-
ди је [Ki rby et al. 2007: 206]. По ка за но је да уче ни ци ко ји су по ха ђа ли те 
про гра ме ни су ра ни је по че ли са сек су ал ном ак тив но шћу ни ти су се ри-
зич ни је сек су ал но по на ша ли. На су прот, не ки про гра ми су до при не ли 
од ла га њу или из бе га ва њу сек су ал них од но са, или по ве ћа њу уче ста ло сти 
ко ри шће ња кон до ма или друге кон тра цеп ци је. Та ко ђе је уо че но да су про-
гра ми би ли де ло твор ни у раз ли чи тим зе мља ма, кул тур ним сре ди на ма и 
гру па ци ја ма мла дих, као и да их је мо гу ће при ме ни ти у раз ли чи тим дру-
штве ним сре ди на ма.
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С дру ге стра не је уста но вље но да про гра ми про мо ци је ап сти нен ци-
је као је ди ног при хва тљи вог об ли ка сек су ал ног по на ша ња мла дих не 
да ју же ље не ре зул та те у раз ви је ним зе мља ма све та. На осно ву ана ли зе 
13 сту ди ја у ко ји ма је та квом вр стом еду ка ци је би ло об у хва ће но око 
16.000 мла дих из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, утвр ђе но је да ни је дан 
про грам ни је имао ути ца ја на вре ме по чет ка сек су ал не ак тив но сти, уче-
ста лост не за шти ће них сек су ал них од но са, број па рт не ра и ко ри шће ње 
кон до ма [Un der hill, Mont go mery and Operariо 2007: 248].

ФИН СКА, ЕСТО НИ ЈА И СЛО ВЕ НИ ЈА: ПРИ МЕ РИ ДО БРЕ  
ПРАК СЕ У СПРО ВО ЂЕ ЊУ СЕК СУ АЛ НЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ 

Ис ку ство Фин ске по ка зу је ко ли ко је с јед не стра не ва жно да сек су-
ал на еду ка ци ја бу де оба ве зан део обра зо ва ња са де фи ни са ним про гра мом 
од по чет ка шко ло ва ња, а с дру ге стра не да од го ва ра ју ћи здрав стве ни 
се р ви си бу ду до ступ ни. У тој зе мљи сек су ал на еду ка ци ја је по ста ла оба-
ве зни пред мет у шко ла ма 1970. го ди не. Од 1972. по че ли су да се раз ви ја ју 
здрав стве ни сер ви си у ло кал ним са мо у пра ва ма чи је су услу ге ве за не за 
пру жа ње са ве та у сфе ри сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља би ле бес-
плат не за це лу по пу ла ци ју. Као ре зул тат уво ђе ња тих ме ра, сто пе абор-
ту са и по ро ђа ја ме ђу адо ле сцен ти ма про гре сив но су се сни жа ва ле до 
ве о ма ни ских вред но сти сре ди ном де ве де се тих го ди на, ка да су из раз ли-
чи тих раз ло га услу ге са ве то ва ња у здрав стве ним сер ви си ма уки ну те, а 
сек су ал на еду ка ци ја по ста ла из бор ни пред мет са про гра мом ко ји ни је 
био по ста вљен на на ци о нал ном ни воу. Не по сред не по сле ди це су би ле 
сни жа ва ње уче ста ло сти ко ри шће ња кон тра цеп ци је ме ђу адо ле сцен ти ма, 
по ве ћа ње уде ла мла дих ко ји су би ли сек су ал но ак тив ни у уз ра сту 15 и 
16 го ди на и по раст сто па абор ту са ме ђу де вој ка ма ста ро сти 15–19 го ди на. 

У од го во ру на све ло ши је ин ди ка то ре сек су ал ног и ре про дук тив ног 
здра вља мла дих Фи на ца 2004. je у шко ле уве де но здрав стве но вас пи та ње, 
ко је је по ста ло оба ве зно две го ди не ка сни је. Оно је та ко по ста вље но да 
укљу чу је сти ца ње зна ња и ве шти на, као и раз вој лич не од го во р но сти за 
соп стве но здра вље и здра вље дру гих љу ди. Са став ни део здрав стве ног 
вас пи та ња је и вас пи та ње за очу ва ње сек су ал ног и ре про дук тив ног здра-
вља. Од 7. до 12. го ди не ста ро сти уче ни ка здрав стве но вас пи та ње је укљу-
че но у пред мет – При ро да и за шти та жи вот не сре ди не. Уче ни ци са 13, 14 
и 15 го ди на има ју здрав стве но вас пи та ње као по се бан пред мет са укуп но 
114 ча со ва. Исто вре ме но је по но во ак ти ви ран са ве то ва ли шни рад у окви-
ру при мар не здрав стве не за шти те. Не по сред но по уво ђе њу оба ве зног 
здрав стве ног вас пи та ња у шко ле и обез бе ђи ва њу до ступ но сти са ве то ва-
ња у здрав стве ним сер ви си ма еви ден ти ран је пад уде ла мла дих ко ји не 
ко ри сте кон тра цеп ци ју и ре ги стр о ва но сни жа ва ње уче ста ло сти сек су ал-
не ак тив но сти адо ле сце на та уз ра ста 15 и 16 го ди на и зна чај но сма њи ва ње 
сто па адо ле сцент них абор ту са [Lo e ber et al. 2010: 173–174].

Есто ни ја је по че ла да раз ви ја са ве то ва ли шта за мла де од 1991. го ди-
не, та ко да она да нас по сто је ши ром те зе мље, пру жа ју ћи здрав стве не 
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услу ге бeсплатно мла ди ма ста ро сти до 25 го ди на. Са ве то ва ли шта обез бе-
ђу ју сек су ал ну еду ка ци ју, са ве то ва ње о сек су ал но сти и кон тра цеп ци ји, 
те сти ра ње на пол но пре но си ве ин фек ци је и ин фек ци ју ХИВ, са ве то ва ње 
пре и по сле абор ту са и пру жа ју струч ну по др шку жр тва ма си ло ва ња. У 
са ве то ва ли шти ма се оба вља и еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка ко ји пру-
жа ју здрав стве не услу ге мла дим па ци јен ти ма. Др жа ва суб вен ци о ни ше 
на бав ку кон тра цеп тив не пи лу ле. Оба ве зна сек су ал на еду ка ци ја је уве де-
на у обра зов ни си стем 1996. го ди не и као та ква се ре а ли зу је од 7. до 16. 
го ди не уче ни ка. Од 2002. го ди не је сек су ал на еду ка ци ја обaвезна и у 
сред њим шко ла ма. Те ме ре ле вант не за сек су ал ну еду ка ци ју се об ра ђу ју 
у окви ру пред ме та под на зи вом „Дру штве но вас пи та ње” у основ ном 
обра зо ва њу и по себ ног ку р са у сред њим шко ла ма [Hal dre, Part and Ket ting 
2012: 352, 358].

На овај на чин, раз ви је ном мре жом са ве то ва ли шта за мла де и си сте-
мат ским спр о во ђе њем сек су ал не еду ка ци је, оства рен је зна ча јан на пре дак 
у очу ва њу сек су ал ног и ре про дук тив ног здра вља мла дих у Есто ни ји. 
На и ме, ана ли за ба зи ра на на ре зул та ти ма 12 ис тра жи ва ња и по да ци ма из 
на ци о нал ног здрав стве ног ре ги стра по ка за ла je да је по ве ћа на упо тре ба 
кон до ма и ефи ка сне кон тра цеп ци је ме ђу мла ди ма и да је пре по ло вље на 
сто па адо ле сент них труд но ћа у пе ри о ду 1990–2009. Број ре ги стро ва них 
но вих слу ча је ва ХИВ-а ме ђу ли ци ма ста рим од 15. до 19. го ди на пао је 
са 560 у 2001. на 25 у 2009, но вих слу ча је ва си фи ли са са 116 у 1998. на 2 
у 2009. и но вих слу ча је ве го но ре је са 263 у 1998. го ди ни на 20 у 2009. 
[Hal dre, Part and Ket ting 2012: 351].

Ис ку ство Сло ве ни је у овој сфе ри је дру га чи је. У Сло ве ни ји сек су ал на 
еду ка ци ја ни је ни ка да по ста ла оба ве зни део шко ло ва ња. Чак је 1996. го ди-
не здрав стве но вас пи та ње ис кљу че но из школ ских про гра ма због ва жни јих 
са др жа ја. Оту да су ги не ко ло зи и спе ци ја ли сти школ ске ме ди ци не уз аси-
стен ци ју сту ден та ме ди ци не и на став ни ка ко ји то же ле по че ли спо во ди ти 
сек су ал ну еду ка ци ју у овој зе мљи. Здрав стве ни рад ни ци су ини ци ра ли и 
спр о во ђе ње ме диј ских кам па ња са ре ле вант ним са др жа ји ма из ове сфе ре. 
За сво је на по ре су има ли по др шку кре а то ра здрав стве не по ли ти ке.

Но, по раст уде ла сек су ал не ак тив но сти у ра ној адо ле сцен ци ји, пад 
упо тре бе кон до ма и по раст ре ги стро ва них слу ча је ва пол но пре но си вих 
ин фек ци ја ме ђу мла ди ма у Сло ве ни ји је усло вио да ги не ко ло зи 2004. го-
ди не усво је но ви при ступ у сво јим на сто ја њим да спр о во де сек су ал ну 
еду ка ци ју мла дих. Ње го ва при ме на под ра зу ме ва про мо ци ју три исто вре-
ме на по на ша ња ме ђу адо ле сцен ти ма:

1. Про мо ци ју ап сти нен ци је: ап сти нен ци је од ри зич ног сек су ал ног 
по на ша ња укљу чу ју ћи и од ла га ње пр вог сек су ал ног од но са, се кун дар ну 
ап сти нен ци ју, ап сти нен ци ју од пе не тра тив ног сек су ал ног од но са, ап сти-
нен ци ју од сек са без кон до ма или упо тре бе дру гих кон тра цеп ти ва;

2. Про мо ци ју ве р но сти: мо но га ми је или сма ње ње бро ја исто вре ме них 
сек су ал них па рт не ра;

3. Про мо ци ју упо тре бе кон до ма, са или без упо тре бе дру ге кон тра-
цеп ци је. 
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Ги не ко ло зи су па ра лел но по че ли пре пи си ва ти кон тра цеп тив не пи-
лу ле адо ле сцент ки ња ма. Ре зул та ти ко ји су по стиг ну ти у Сло ве ни ји с при-
ме ном овог при сту па охра бру ју, јер по да ци ис тра жи ва ња по ка зу ју да у 
пе ри о ду 2001/2002–2005/2006. ни је до шло до по ра ста уде ла мла дих ста-
ро сти 15 го ди на ко ји су сек су ал но ак тив ни, за раз ли ку од мно гих евр оп-
ских зе ма ља. У истом вре мен ском пе ри о ду и у ис тој ста ро сној гру пи је, 
пак, ре ги стро ван по раст упо тре бе кон до ма у по след њем се ксу ал ном од-
но су [Lo e ber et al. 2010: 174–175]. 

ДA ЛИ СЕ СПРО ВО ДИ СЕК СУ АЛ НА ЕДУ КА ЦИ ЈА  
У СР БИ ЈИ?

У Ср би ји је при ла го ђа ва ње здрав стве не за шти те по тре ба ма адо ле сце-
на та за по че ло у де ве де се тим го ди на ма 20. ве ка осни ва њем са ве то ва ли шта 
за ре про дук тив но здра вље мла дих у при бли жно че твр ти ни оп шти на у 
окви ру до ма здра вља, пре све га као де лат ност школ ског дис пан зе ра. Мо-
дел ра да са ве то ва ли шта се за сни ва на мул ти ди сци пли нар ном при сту пу 
и ак тив ној пар ти ци па ци ји мла дих. У са ве то ва ли шти ма мла ди мо гу да се 
еду ку ју о раз ли чи тим те ма ма зна чај ним за раз вој здра ве и за до во ља ва ју ће 
сек су ал но сти и за шти ту ре про дук тив ног здра вља, али и да до би ју од го-
ва ра ју ћу струч ну по моћ и са ве те о кон тра цеп ци ји и пре вен ци ји пол но 
пре но си вих ин фек ци ја. Са ве то ва ли шта, ме ђу тим, ни су на од го ва ра ју ћи 
на чин по др жа на у окви ру ре фор ме здрав стве ног си сте ма. Уво ђе ње кон цеп-
та иза бра ног ле ка ра, да ва ње пред но сти ку ра тив ној у од но су на пре вен тив-
ну ме ди ци ну, про гре сив но сма њи ва ње бро ја пе ди ја та ра и ги не ко ло га у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти и не мо гућ ност еви ден ти ра ња здрав стве них 
услу га пру же них мла ди ма у са ве то ва ли шту до ве ли су у пи та ње не са мо 
да љи раз вој, већ и оп ста нак са ве то ва ли шта за мла де [Седлецки 2018: 135]. 

Сек су ал на еду ка ци ја ни ка да ни је по ста ла оба ве зан део обра зов ног 
про це са у Ср би ји. Исто вре ме но ре зул та ти ве ћег бро ја ис тра жи ва ња ука-
зу ју да по сто ји озбиљ на по тре ба да се еду ка ци ја на сва три ни воа обра-
зо ва ња при ла го ди зах те ви ма и по тре ба ма вре ме на у овој сфе ри. Та ко су 
ре зул та ти ис тра жи ва ња, ко је је об у хва ти ло ви ше хи ља да де во ја ка уз ра-
ста 19 и 20 го ди на и ко је су по пу ни ле упит ник на web сај ту Удру же ња за 
ре про дук тив но здра вље Ср би је, по ка за ли да је 29% адо ле сцент ки ња пр во 
сек су ал но ис ку ство до жи ве ло са 16 и ма ње го ди на, 25% је има ло че ти ри 
или ви ше сек су ал них парт не ра а 24% је оства ри ло сек су ал ни од нос у ве зи 
ко ја је тра ја ла до се дам да на. Кон тра цеп ци ју ни је ко ри сти ло или при ме њу-
је ме тод пре ки ну тог сно ша ја 28% ис пи та ни ца. Го то во јед на тре ћи на ис пи-
та ни ца (31%) ни ка да ни је до жи ве ла ор га зам или га до жи вља ва рет ко, а 36% 
ни је за до вољ но или је збу ње но сво јим сек су ал ним жи во том. Зло ста вља ње 
у парт нер ској ве зи ис ку си ло је 15% де во ја ка. Са ис ку ством ко је по се ду је, 
39% њих би од ло жи ло по че так сек су ал не ак тив но сти [Рашевић и Се длец ки 
2013: 655].

Да од го ва ра ју ћа зна ња и вред но сти не до ста ју и осо ба ма ко је ће се у 
бу дућ но сти про фе си о нал но ба ви ти не ким аспек ти ма про мо ци је, од но сно 
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за шти те ре про дук тив ног здра вља го во ре ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји је 
об у хва ти ло сту дент ки ње II и IV го ди не Ме ди цин ског и Фар ма це ут ског 
фа кул те та и Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду. На-
и ме, сва ка де се та сту дент ки ња ме ди ци не (12,4%) и фар ма ци је (13,5%) и 
чак сва ка тре ћа бу ду ћа но ви нар ка од но сно по ли ти ко лог (31,8%) ни је зна-
ла да су плод ни да ни у сре ди ни мен стру ал ног ци клу са. То ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да су сту дент ки ње оп те ре ће не и број ним, опреч ним ми шље-
њи ма о кон тра цеп ци ји. При ме ра ра ди, о хор мон ској кон тра цеп ци ји ко ја 
пред ста вља нај по пу лар ни ји вид пла ни ра ња труд но ћа у раз ви је ним зе-
мља ма, по себ но ме ђу мла ди ма, оне су исто вре ме но сма тра ле да је без-
бед на и ефи ка сна, као и да пру жа не кон тра цеп тив не пред но сти, али и да 
има мно го не же ље них де ло ва ња, да је не при род на, да по ве ћа ва те жи ну 
и угро жа ва плод ност [Se dlecky, Ra še vić and To pić 2011: 469].
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SUM MARY: Swe den was the fi rst co un try in Eu ro pe to in tro du ce com pul sory sex 
edu ca tion in to school cur ri cu la as early as 1955. It is no wa days in te gra ted in the edu ca tion 
systems of many Eu ro pean co un tri es. Is the con tem po rary ap pro ach to sex edu ca tion 
re a li stic in Ser bia, as well? In ot her words, has the sta te mo der ni sed its edu ca tion system 
and adap ted it to the pre sent-day re qu i re ments and ne eds in this fi eld? With that re spect, 
the pa per con si ders a num ber of to pics re la ted to sex edu ca tion: con tem po rary de fi ni tion 
of the con cept, re spect of the re le vant hu man rights, new ne eds for this type of in for ma-
tion, the im ple men ta tion prin ci ples, bar ri ers and mo dels in the Eu ro pean co un tri es, the 
ro le of scho ols, he alth ca re in sti tu ti ons and the me dia, as well as the good prac ti ces in 
Eu ro pe. Be si des the re se arch re sults pu blis hed in sci en ti fic pa pers, im por tant in puts for 
con si de ra tion of the abo ve to pics we re al so ta ken from the re le vant stu di es of the Wo rld 
He alth Or ga ni sa tion, the In ter na ti o nal Plan ned Pa rent hood Fe de ra tion and the Eu ro pean 
So ci ety of Con tra cep tion and Re pro duc ti ve He alth. This has pro vi ded the ba sis for the 
sta tus as ses sment and the for mu la tion of ex pec ta ti ons with re gard to the im ple men ta tion 
of youth sex edu ca tion in Se r bia. The emp ha sis is on wo r king with youth as the key tar get 
gro up for edu ca tion in this fi eld, alt ho ugh sex edu ca tion is sig ni fi cant in all sta ges of li fe. 

KEYWORDS: sex edu ca tion, Eu ro pean co un tri es, Ser bia


