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Vastus pöördumisele

Lugupeetud Varro Vooglaid ja Markus Järvi

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele kuulub Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse rahva
tervise kaitse poliitika kujundamise kõrval ka võrdse kohtlemise edendamine, mille puhul
peame oluliseks erinevate ühiskonna vähemuste õiguste kaitset ja ühiskonna teadlikkuse
tõstmist ning negatiivsete stereotüüpide vähendamist, mis puudutavad ka seksuaalvähemusi
ehk LGBT inimesi.
Soovime ümber lükata teie kirjas toodud väite, et „Kumm on seks“ kampaania on üleskutse
liiderlikkusele. Vastupidi, kampaania eesmärk on kutsuda noori üles võtma vastutust enda
seksuaalelu turvalisuse eest. Seetõttu adresseerib Tervise Arengu Instituudi kampaania
teiste sihtgruppide kõrval ka meestega seksivaid mehi, et teadvustada sihtgrupile
suguhaiguste vältimise võimalusi. Siinkohal edastame veendunult seisukoha, et
homoseksuaalsed suhted on normaalsed ja ühiskondlikku lugupidamist väärivad. Ühtlasi
lähtub Tervise Arengu Instituut tervisedenduses teadusuuringutega tõendatud
lähenemisviisidest ja meetoditest.
Kõigil inimestel on õigus elada Eestis ilma, et neid solvataks, alandataks, kritiseeritaks või
koheldaks muul moel halvemini tulenevalt nende soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest,
usutunnistusest või veendumustest, vanusest, puudest või seksuaalsest sättumusest.
Seksuaalvähemuste õigused ei ole eriõigused, vaid võõrandamatud inimõigused. Vähemuste
õiguste kaitsmine on riigi kohustus; ilma selleta ei realiseeru demokraatlik ühiskonnakord,
mis lähtub meie põhiseadusest. Kaasaegne demokraatia ei tähenda ühiskonna enamuse
omavoli vähemuste õiguste üle otsustamisel, vaid demokraatia oluliseks osaks on ka
vähemuste õiguste kaitsmine ja nendega arvestamine erinevates eluvaldkondades, sh
tervisepoliitikas. Seetõttu on mõeldamatu ja vastutustundetu mitte pöörata eraldi tähelepanu
LGBT sihtgrupile tervisevaldkonnas, kui see osutub vajalikuks.
Õigus vabadusele ja väärikale kohtlemisele on inimõigus, nagu ka õigus austusele era- ja
perekonnaelu vastu, mis tuleb tagada ka LGBT inimestele. Soovime, et meie praegused ja
tulevased põlved, kellele oma kirjas viitate, näeksid inimeste erinevustes ja mitmekesises
ühiskonnas väärtust iseenesest. Leiame, et riik, mis soovib olla ühiskondlikult edukas ja
tagada oma liikmete heaolu, on salliv ja avatud ning väärtustab iga inimest olenemata tema
soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, usust, veendumusest, vanusest, puudest või
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seksuaalsest sättumusest. Riik, mis on vaenulik oma kodanike suhtes ning eristab neid
eelnimetatud tunnuste alusel, ei ole väärikas, tugev ega terve.
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