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TUL:n tasa-arvotyö
- Tasa-arvovaliokunta on vaikuttajafoorumi, jonka vastuulla on
liiton tasa-arvo-ja yhdenvertaisuusohjelman tavoitteiden
toteuttaminen tällä liittokokouskaudella.
- TUL:n 27. liittokokous 2010 hyväksyi TUL:n tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusohjelman
- Ohjelma-asiakirjan tavoitteena on herättää keskustelua tasaarvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa liitto-, piiri- ja
seuratasolla.
- Ohjelma osoittaa liiton selkeät linjaukset tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusasioiden osa-alueilla.

TUL:n tasa-arvo-ohjelman tavoitteet I
Sukupuolten välinen tasa-arvo
- lähtökohtana on, että seuran hallinnossa on miehiä ja naisia samassa suhteessa
kuin harrastajamäärissä
tai
- päättävissä elimissä liitto-, piiri- ja seuratasolla pyritään siihen, että miehiä ja
naisia on hallituksissa ja johtokunnissa vähintään 40 %
Taloudellinen tasa-arvo
- lasten ja nuorten harrastusmaksut pidetään mahdollisimman edullisina
- harrastuksen hinta ei saa muodostua esteeksi toimintaan osallistumiselle
- talkootyöhön luodaan selkeät toimintaperiaatteet
Ikäryhmien välinen tasa-arvo
- eri-ikäisyys on rikkaus seuratoiminnan arjessa
- nuorten rekrytointiin seuratoimintaan tarvitaan kaiken ikäisiä, myös tutoreiksi ja
mentoreiksi
- nollatoleranssi ikärasismiin

TUL:n tasa-arvo-ohjelman tavoitteet II
Erityisryhmien välinen tasa-arvo
- kannustetaan seuroja ottamaan erityisryhmiä vastaan
- luodaan erityisryhmäliikuntaa järjestävien seurojen verkosto
- nollatoleranssi erilaisuuden hyväksymiseen
Monikulttuurisuuden tukeminen
- toimitetaan opas maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kohtaamiseen
- nollatoleranssi rasismin suhteen
Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo
- kaikilla tulee olla turvallinen tunne harrastaa seurassa
- homo-nimittelyyn tulee kaikilla tasoilla ja kaikissa tilanteissa puuttua; myös
katsomosta kuuluviin huutoihin puututaan
- myös junioritoiminnassa tulee kiinnittää huomiota kaikkien seksuaalisten
suuntausten yhdenvertaisuuteen ja oikeuteen olla vapaasti olemassa
- nollatoleranssi homo-nimittelyyn ja seksuaaliseen häirintään

Yhdenvertaisuusseura 2012
TUL:n tasa-arvovaliokunta julistaa kilpailun ”TUL:n
yhdenvertaisuusseura 2012”, jossa haetaan tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toiminnassaan huomioineita seuroja.
Palkitsemisen kriteerinä on jonkun tai joidenkin TUL:n tasa
arvo- ja yhdenvertaisuuohjelmassa mainittujen kohtien
toteuttaminen seurassa. Kilpailuun osallistumiseen ei siis
vaadita jokaisen osa-alueen toteutumista.

Ohjelman kuusi kohtaa ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, taloudellinen tasa-arvo,
ikäryhmien välinen tasa-arvo, erityisryhmien tasa-arvo, monikulttuurisuuden
tukeminen ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvo.
Hakulomake täytetään TUL:n kotisivuilla, www.tul.fi. Kilpailu päättyy 29.3. Kilpailun
voittajan päättää TUL:n hallitus.
Palkintona oleva taiteilija Kiba Lumbergin taulu luovutetaan voittajaseuralle
toukokuussa TUL:n liittokokouksessa Kemissä.

