Światowy Kongres Zdrowia Seksualnego w Meksyku
DEKLARACJA PRZYJEMNOŚCI SEKSUALNEJ
Uczestnicy biorący udział w 24-tym Światowym Kongresie Zdrowia
Seksualnego, Światowej Organizacji ego Stowarzyszenia Zdrowia
Seksualnego WAS
UZNAJĄ, że przyjemność seksualna jest fizyczną i psychiczną
satysfakcją i radością czerpaną z wspólnych lub indywidualnych
doświadczeń erotycznych, w tym myśli, fantazji, marzeń, emocji i
uczuć.
Autonomia, zgoda, bezpieczeństwo, prywatność, pewność siebie oraz
zdolność do komunikowania i negocjowania relacji seksualnych są
kluczowymi czynnikami wplatającymiprzyczyniającymi się do
odczuwania przyjemnoścí seksualneją jakow dobrostanu i zdrowiae
seksualnego. Przyjemność seksualna powinna być osiągana w
ramach praw seksualnych człowieka, w szczególności prawa do
równości i niedyskryminowania, autonomii i integralności cielesnej,
prawa do opieki zdrowotnej na najwyższym możliwym poziomie
oraz prawa do wyrażania siebie. Doświadczenia ludzkiej
przyjemności seksualnej są zróżnicowane, a prawa seksualne
człowieka gwarantują przyjemność jako pozytywne doświadczenie
dla wszystkich zainteresowanych zaagnażowanych stron oraz nie jest
ona uzyskiwana przez naruszanie praw człowieka i dobrostanu
innych osób.
OŚWIADCZAJĄ, że:
1.

Możliwość posiadania przyjemnych i bezpiecznych
doświadczeń seksualnych, wolnych od dyskryminacji,
przymusu i przemocy, jest fundamentalną częścią zdrowia
seksualnego;

2.

Dostęp do źródeł przyjemności seksualnej jest częścią ludzkiego
doświadczenia i subiektywnego dobrobytudobrostanu;

3.

Przyjemność seksualna jest fundamentalną częścią praw
seksualnych w ramach uniwersalnych praw człowieka;

4.

Przyjemność seksualna zakłada możliwość posiadania
różnorodnych doświadczeń seksualnych;
5. Przyjemność seksualną należy włączyć do edukacji, promocji
zdrowia i świadczenia usług, badań naukowych i rzecznictwa na
całym świecie;

6.

Musi zostać zintegrowana z edukacją, promocją zdrowia, usługami
i rzecznictwem we wszystkich częściach świata;

6. Programowa inkluzja przyjemności seksualnej dostosowana do
indywidualnych potrzeb, aspiracji i realiów ostatecznie przyczynia
się do ogólnego zdrowia, zrównoważonego rozwoju i powinna
wymagać całościowego, natychmiastowego oraz zrównoważonego
działania.
WZYWAJĄ wszystkie rządywładze, międzynarodowe organizacje
rządowe i pozarządowe, instytucje naukowe, organy edukacji i
opieki zdrowotnej, media, przedstawicieli sektora prywatnego i ogół
społeczeństwa, a w szczególności organizacje członkowskie
Światowej Organizacji ego Stowarzyszenia Zdrowia Seksualnego WAS
do:
A.

Promowania przyjemności seksualnej w przepisach
ustawowych i polityce jako fundamentalną część zdrowia i
dobrobytu seksualnego, opartą o wartości praw seksualnych i
praw człowieka, włączając w to autonomię, brak
dyskryminacji, prywatność, integralność cielesną oraz
równość;

B.

Zapewnienia, że kompleksowa edukacja seksualna uwzględnia
przyjemność seksualną w sposób inkluzyjny, oparty na

dowodach naukowych i prawach, dostosowana jest do
różnorodności ludzkich możliwości i potrzeb w ciągu trwania
życia, w celu umożliwienia doświadczania świadomej,
autonomicznej, pełnej szacunku i bezpiecznej przyjemności;
C.

Gwarantowania, że dbałość o przyjemność seksualną będzie
nieodzowna w dostarczaniu usług opieki zdrowotnej, oraz że
opieka zdrowotna będzie w tym zakresie dostępna, przystępna
cenowo oraz pozbawiona nacechowania, dyskryminacji i
oskarżeń;

D.

Podnoszenia rozwoju wiedzy o korzyściach płynących z
przyjemności seksualnej, w oparciu o prawa i naukowe
dowody, jako element dobrobytu - w tym opartych na prawach
zasobach finansowych, metodach badawczych i
rozpowszechnianiu wiedzy – w celu uwzględnienia roli
przyjemności seksualnej w zdrowiu indywidualnym i
publicznym;

E.

Potwierdzenia globalnego, narodowego, wspólnotowego,
międzyludzkiego i indywidualnego zobowiązania do uznania
różnorodności doświadczeń związanych z przyjemnością
seksualną, z poszanowaniem praw człowieka, popartych
spójną, opartą na dowodach polityką i praktykami,
zachowaniami interpersonalnymi i działaniami zbiorowymi.
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