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L'Associació Antisida demana incloure educació
sexual al currículum acadèmic de primària

Lleida ciutat - Societat

Escrit per Bondia.cat   

Dimarts 22, Abril de 2014 11:23

L'Associació Antisida de Lleida demana que l'educació sexual s'inclogui
al  currículum  acadèmic  dels  menors  de  14  anys.  Ara,  només  es  fan

xerrades a partir de tercer d'ESO, i no en tots els centres educatius.

Segons ha explicat a Ràdio Lleida, l'Associació creu que això és del tot
insuficient i, més, veient les consultes, tant bàsiques, que els estan fent els

joves sobre l'ús del preservatiu. "Si es trenca el preservatiu em puc quedar

embarassada?", "funciona la marxa enrere?", són alguns dels dubtes que

traslladen els joves de més de 14 anys a Antisida.

El seu president, Joan Fibla, diu que són preguntes molt elementals, per
aquestes  edats, que només es  poden  atribuir a una manca d'educació

sexual. Assegura que "són preguntes que van des del més elemental, com

la  utilització  del  preservatiu,  les  primeres  vegades  o  si  he  tingut  un

contacte sexual si em puc quedar embarassada o no" i afegeix que són

molt  bàsiques  "malgrat  tota  la  informació  que tenen,  les  imatges,  els

documents o el Facebook, les preguntes que fan són les de sempre".

 

Atén 4 cops més de joves

Antisida ha atès, l'últim any, més de 2.800 joves majors de 14 anys a la

ciutat de Lleida. Són un 200% més que l'any anterior. Segons l'Associació,

busquen informació perquè no la tenen o no la tenen a l'abast.

La gerent d'Antisida, Anna Rafel, considera que cal que l'educació sexual i

afectiva s'inclogui a les escoles, ja a la primària, com recomana l'ONUSIDA

perquè "s'està fent educació sexual però tard".
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