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Opiskelija- ja nuorisojärjestöt ja Seta:
Jokainen on arvokas omana itsenään - seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
nuoret tarvitsevat myönteistä tukea

Jokainen ihminen on arvokas sellaisena kuin hän on, ja jokaisella on oikeus määritellä itse oma
identiteettinsä. Kenenkään ei tarvitse muuttaa seksuaalista suuntautumistaan, eikä se ole edes
mahdollista. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole valinta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvat nuoret ja sateenkaariperheiden lapset tarvitsevat ympäristöltään myönteistä tukea ja
hyväksyntää, jotta kokevat saavansa elää yhteiskunnassa yhdenvertaisina.
Tuoreen tutkimuksen (http://www.intermin.fi/julkaisu/112011) mukaan monet nuoret kokevat
syrjintää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella
esimerkiksi koulussa. On tärkeää, että kaikki nuorten kanssa toimivat ja nuorille suunnattuja
materiaaleja tekevät aikuiset kantavat vastuunsa yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien
edistämisestä. Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuus on
kaikenikäisten arkea nyky-Suomessa, eikä siitä saa vaieta.
Opiskelija- ja nuorisojärjestöt ja Seta ilahtuivat evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari
Mäkisen (Kirkon tiedotuskeskuksen tiedote 22.3.) viestistä seksuaalivähemmistöihin kuuluville
nuorille, että he ovat arvokkaita omana itsenään juuri sellaisina kuin ovat.
Opiskelija- ja nuorisojärjestöt ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö Seta ry
haluavat kannanotollaan osallistua keskusteluun Nuotta-lehden ja joidenkin kristillisten järjestöjen
Älä alistu! -kampanjasta, joka kehottaa homo- ja biseksuaalisia nuoria valitsemaan heteroelämän.
Kampanjan vaatimus muuttumisesta on perusteeton ja ahdistava. On erityisen vastuutonta kohdistaa
homoseksuaalisuutta väheksyvä kampanja juuri nuorille.
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