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Ihmisoikeudet ovat kaikkien oikeuksia 

Suomessa toimivien YK-järjestöjen yhteinen tiedote 

kansainvälisenä homofobian, bifobian ja transfobian vastaisena 

päivänä (IDAHOBIT)  

Tänään, 17. toukokuuta, vietämme kansainvälistä homofobian, bifobian ja 
transfobian vastaista päivää (IDAHOBIT). 

Yli kolmanneksessa maailman maista on rikos olla suhteessa samaa sukupuolta 
olevan kanssa. Monissa maissa transsukupuolisten on käytävä läpi lääkehoito tai 
sterilisointi saadakseen laillisen tunnustuksen sukupuoli-identiteetilleen. 
Intersukupuolisten lasten on usein käytävä läpi tarpeeton leikkaus, joka voi 
aiheuttaa fyysistä ja psykologista kärsimystä. Monissa tapauksissa lesbot, homot, 
biseksuaalit, transsukupuoliset ja intersukupuoliset sekä muihin seksuaalisiin ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat päivittäisessä elämässään 
syrjintää seksuaalisen tai sukupuolisen identiteettinsä vuoksi. Se saattaa ilmetä 
esimerkiksi syrjintänä työmarkkinoilla tai jopa väkivaltaisina hyökkäyksinä kadulla tai 
netissä. 

COVID-19, sulkutoimenpiteet ja karanteenit ovat olleet vaikeita jokaiselle meistä. 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt (LGBTIQ+), ovat kuitenkin 
saattaneet kokea ne erityisen vaikeiksi ja kohdata lisääntynyttä fyysisen ja 
psykologisen väkivallan riskiä, jos heillä ei ole ollut pääsyä turvallisiin julkisiin tiloihin. 

Kenenkään ei pitäisi joutua elämään pelossa seksuaalisen suuntautumisensa tai 
sukupuoli-identiteettinsä takia. Olemme sitoutuneet torjumaan kaikkia eri 
seksuaalista suuntautumista ja sukupuolia edustaviin henkilöihin kohdistuvaa 
syrjintää, ennakkoluuloja ja väkivaltaa. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. 

Allekirjoittaneet järjestöt: 

IOM Suomi 
Suomen UN WOMEN 

UN Global Pulse Suomi 
Väestöliitto 

 

 

 

 

 

 

https://finland.iom.int/fi
https://unwomen.fi/
https://www.unglobalpulse.org/
https://www.vaestoliitto.fi/


 

 

Human rights are everyone’s rights 
 

Joint statement by UN organizations in Finland on International 

Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOBIT) 
 

Today, on 17 May, the world commemorates the International Day Against 

Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOBIT). 

 

It is a crime in more than a third of the world’s countries to be in a same-sex 

relationship. Many countries force transgender people to undergo medical treatment 

or sterilization to get legal recognition of their gender identity. Intersex children often 

have to go through unnecessary surgery which can cause physical and 

psychological suffering. In many cases, lesbian, gay, bisexual, transgender and 

intersex people and people belonging to other sexual and gender minorities face 

multiple forms of discrimination in their daily lives, ranging from being discriminated 

against in the labor market due to their sexual or gender identity to being bullied and 

even violently attacked both offline and online. 

 

COVID-19 and the lockdown measures and quarantines have been difficult for every 

one of us. However, people belonging to sexual and gender minorities (LGBTIQ+) 

may have faced additional challenges and heightened risk of physical and 

psychological violence due to increased isolation and limited access to safe social 

spaces. 

 

No one should be afraid because of their sexual orientation or gender identity. We 

are committed to combatting all forms of discrimination, prejudice and violence 

against people representing all gender identities, sexual orientations and 

expressions of gender. Human rights belong to everyone. 
 

 

Signing organizations in Finland 

 

IOM Finland 

UN WOMEN Finland 

UN Global Pulse Finland 

Väestöliitto 

 
 

 

https://finland.iom.int/
https://unwomen.fi/
https://www.unglobalpulse.org/
https://www.vaestoliitto.fi/



