
8 ASKELTA
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnästä vaalimiseen

8. HAASTAMINEN
Syrjivien käytäntöjen tunnistaminen ja muuttaminen Seksuaali- ja sukupuolivähemmistönäkökulmien

sisällyttäminen opetussuunnitelmiin ja erityisten hlbtiq-opintojen järjestäminen Avoimesti elävien hlbtiq-
opiskelijoiden ja -työntekijöiden tukeminen roolimalleina Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ongelmien
purkaminen koulutuksen keinoin Yhdenvertaisen lainsäädännön edistäminen Yksilöllistä ja kulttuurista
moninaisuutta vaalivan ilmapiirin luominen

7. VERKOSTOITUMINEN
Kunnioittavan ilmapiirin edistäminen ja siihen rohkaiseminen Yksilöiden ja ryhmien erilaisuuden tunnustaminen,

arvostaminen ja vaaliminen Tukiyhteisöjen tukeminen Tunnustuksen antaminen muille sopimattomaan toimin-
taan puuttumisesta Sensitiivisten ammattilaisten julkinen kiittäminen

6. AKTIVOITUMINEN
Muiden valistaminen aiheesta Muiden haastaminen keskusteluun aiheesta Ohjelma-aloitteiden tekeminen

Piiloisten asenteiden ja asenteellisten lausuntojen tunnistaminen ("Se nyt vaan on näin") Hlbtiq-yhteisöihin
liittyminen Asettuminen julkisesti puolustamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia

5. KASVAMINEN
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tuottaman, heille tuotetun tai heistä kertovan kulttuurin nauttiminen Hlb-

tiq-henkilöiden kohtaamien ongelmien tunnistaminen ja huomioiminen Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöäjen
tapahtumiin (Pride, homofobian vastainen päivä 1705, Setan bileet...) osallistuminen Aiheesta keskusteleminen
muiden kanssa Tiedon ja tiedonlähteiden (ml. yhteisöt) etsiminen ja itsensä ajantasalla pitäminen

4. SYRJINNÄN KOHTAAMINEN
Puuttuminen homo-, lesbo- ja transsuvitsien kertomiseen esimerkiksi huomauttamalla vitsin sopimattomuudesta sen

kertojalle Osallistuminen toimintaan tai tapahtumiin riippumatta siitä mitä muut ajattelevat

3. TUOTTAMUKSELLINEN1 SYRJINTÄ
Homo-, lesbo- tai transsuvitsin tunnistaminen loukkaavaksi ja nauramasta pidättäytyminen, mutta myös tilantee-

seen puuttumattomuus Tilanteen sopimattommuuden tunnistaminen ja siitä vaivautuminen, mutta kohtaamatto-
muus

1 Tuottamuksellisuus on aiheuttamista passiivisuuden kautta

2. VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS JA TIETÄMÄTTÖMYYS
Se nyt vaan on näin -asenne Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia halventavan käyttäytymisen

salliminen ja siihen puuttumisen välttäminen Aiheen huomiotta jättäminen koulutuksessa, sisällöissä ja
keskustelussa Näennäisvapaamielisen ”Sehän on jokaisen yksityisasia - tehköön keskenään mitä tykkäävät, kunhan
eivät tule minulle...” -asenteen omaksuminen

1. AKTIIVINEN SORTO
Homo-, lesbo- ja transsuvitsien kertominen ja niille nauraminen Perinteisiin sukupuolirooleihin sopimattomien ja

sukupuoli-identiteetiltään erilaisten pilkkaaminen Sanallinen ja fyysinen häirintä ja kiusaaminen Seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä syrjivän lainsäädännön ylläpitäminen ja edistäminen Vihapuhe ja väkivalta seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kohtaan
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