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Παγκόσμια Ημέρα για τη Σεξουαλική Υγεία 2019 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Δήμος Ρεθύμνου 

Στόχος: Από το 2010 ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τη Σεξουαλική Υγεία προσκαλεί το διεθνές 

κοινό να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σεξουαλική Υγεία συντονισμένοι στον αγώνα 

για την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας, ευημερίας και δικαιωμάτων για όλους.  

Θεματική 2019 / λογότυπο:«Σεξουαλική Αγωγή για όλους: Γέφυρα για τη σεξουαλική υγεία» 

Εννοιολογικό πλαίσιο: Φέτος η έμφαση δίνεται στην 

συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή 

(ComprehensiveSexualityEducation). Όλοι οι άνθρωποι έχουν 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην συμπεριληπτική σεξουαλική 

αγωγή. Η συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στην ηλικία του ατόμου, να είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένη, να εναρμονίζεται με το πολιτισμικό του 

υπόβαθρο, να στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την 

ισότητα των φύλων και να δίνει ένα θετικό μήνυμα για τη 

σεξουαλικότητα και την απόλαυση.   

Χρησιμοποιώντας τα λόγια πολλών φορέων των Ηνωμένων 

Εθνών: Η συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή (CSE) είναι 

διαδικασία του αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία 

και μάθηση της γνωστικής, συναισθηματικής, φυσικής και 

κοινωνικής διάστασης της σεξουαλικότητας. Στόχος είναι να 

προετοιμάσει τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες 

που θα τους ενδυναμώσουν έτσι ώστε: να ενισχυθεί η υγεία, ευημερία και αξιοπρέπειά τους, να 

αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις με βάση το σεβασμό, να αντιληφθούν με ποιους 

τρόπους οι επιλογές μας επηρεάζουν την προσωπική ευημερία και την ευημερία των άλλων, να 

γνωρίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματά τους σε όλη τους τη ζωή (UNESCO 2018). 

Η συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή (CSE) αφορά όλους τους ανθρώπους: χωρίς διακρίσεις. Η 

ισότητα και η απουσία διακρίσεων είναι δομικά στοιχεία της προστασίας και προαγωγής όλων 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμπεριλαμβάνουν την απαγόρευση κάθε διάκρισης, 

περιθωριοποίησης ή απαγόρευσης με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, τη 

γλώσσα, τη θρησκεία, πολιτική ή άλλη γνώμη, εθνική ή κοινωνική καταγωγή, εισόδημα, γέννηση 

ή άλλη κατάσταση συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας, ηλικίας, εθνικότητας, οικογενειακής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας του φύλου, κατάσταση υγείας, 

τόπου διαμονής, οικονομική και κοινωνική κατάσταση. 



Η σχέση με το σύνθημα Γέφυρα για τη Σεξουαλική Υγεία: Αφορά στο κεντρικό σύνθημα του 

24
ου

 Συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Σεξουαλική Υγεία που θα πραγματοποιηθεί 

στο Μεξικό 12-15 Οκτωβρίου, 2019. Η γέφυρα βοηθά να περάσουμε ποτάμια, ωκεανούς, 

εμπόδια που είναι γεμάτα με μύθους, βία, σεξισμό, μάτσο-ανδρισμό, ομοφοβία, τρανσφοβία, 

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, δυσκολίες πρόσβασης σε ασφαλής και νόμιμες αμβλώσεις. Η 

πραγματική αντιμετώπιση των ΣΜΝ είναι να γνωρίζεις που να απευθυνθείς για βοήθεια, να 

ξέρεις λες όχι, να αντιλαμβάνεσαι και να σέβεσαι τη διαφορετικότητα. Με τον ίδιο τρόπο μια 

γέφυρα συντομεύει το χρόνο και τις αποστάσεις, κάνει ευκολότερο το δρόμο για τη σεξουαλική 

υγεία και την ευημερία. 

Η σεξουαλική υγεία αφορά την φυσική, συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική ευημερία σε 

σχέση με τη σεξουαλικότητα. Δεν αφορά μόνο την απουσία ασθένειας, δυσλειτουργίας και 

αναπηρίας. Η σεξουαλική υγεία προαπαιτεί μια θετική και με σεβασμό στάση απέναντι στη 

σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις καθώς και την προϋπόθεση να μπορούμε να έχουμε 

ευχάριστες και ασφαλείς σεξουαλικές εμπειρίες, απαλλαγμένες από εξαναγκασμό, διακρίσεις και 

βία. Η σεξουαλική υγεία δε μπορεί να οριστεί, γίνει αντιληπτή και λειτουργική χωρίς μια ευρεία 

αντίληψη της σεξουαλικότητας. Για να επιτευχθεί και διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία θα πρέπει 

τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων να είναι σεβαστά, να προστατεύονται και να 

ικανοποιούνται (WHO 2006).  
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