Käytä ääntäsi!
Jos Suomen nuoret yhdistävät voimansa ja päättävät ajaa jotain
asiaa, se toteutuu. Nuortenlehti Demi on havainnut, että ainakin
tytöt haluavat vaikuttaa maailman asioihin. Tämä aamunavausteksti
tarjoaa ajateltavaa mielipiteen ilmaisemisesta ja vaikuttamisesta.
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Käytä ääntäsi!
Mikä voisi olla masentavampi sanonta kuin ”joudutaan toteamaan”. Sen jälkeen seuraa aina jotain
ikävää. ”Joudutaan toteamaan, ettei nuorten psykiatriseen hoitoon ole voitu tänäkään vuonna
panostaa. Valitettavasti asialle ei voida mitään.” Tai ”Yhä useampi tyttö on joutunut seksuaalisen
väkivallan uhriksi. Joudutaan toteamaan, ettei heitä ole osattu auttaa.”
Suomi on hieno ja melko turvallinenkin maa, mutta erityisesti nuorten arjessa on paljon valtavia
epäoikeudenmukaisuuksia. Silti monet Suomen päättäjät käyttävät ”joudutaan toteamaan” -kieltä
nuorten asioista puhuessaan. Vaikka he tarkoittaisivat hyvää, heidän käyttämänsä kieli on huonoa.
Kun vakavista ongelmista tehdään hajuttomia ja mauttomia lauseita, joissa ”joudutaan toteamaan”,
on vaarana, että äärimmäisen kamalista asioista tulee jotenkin hyväksyttyjä. ”Näin se nyt vain on,
pahoittelemme asiaa.”
Demi-lehti teki suuren tutkimuksen 12–19-vuotiaiden suomalaistyttöjen keskuudessa. Tutkimukseen
vastasi yli viisituhatta tyttöä ympäri maan. Viidesosa vastaajista uskoo toimivansa tulevaisuudessa
johtotehtävissä, ja lähes 40 prosenttia haluaa tehdä työtä, jolla on yhteiskunnallista merkitystä.
Melkein puolet haluaa tulevaisuudessa vaikuttaa köyhyyden ja nälänhädän poistamiseen ja ihmisoikeuksien edistämiseen.
”Maailma varmasti pelastuu tulevaisuudessa”, kommentoi Demin päätoimittaja Jenni Lieto. Hän
kuitenkin toivoisi, että sekä tytöt että pojat pitäisivät aktiivisesti meteliä oman elämänsä epäkohdista.
Suomessa on paljon hyviä järjestöjä ja ihmisiä, jotka toimivat nuorten suojelemiseksi. Päätoimittaja
Jenni Lieto kuitenkin muistuttaa, että jokaisen ääni on tärkeä. “Myös sinun täytyy kertoa, jos jokin
asia on väärin ja tarvitsee muutosta. Kukaan ei välttämättä tee sitä puolestasi”, Jenni muistuttaa.
Sinä vihaat vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta ja uskallat kertoa sen. Et ole lakannut taistelemasta sen puolesta, mitä pidät tärkeänä. Uskot, että sinun teollasi ja sanoillasi on merkitystä. Sinä osaat
kertoa, mitä oikeasti ajattelet ja toivot. Sinä et koskaan käytä ”joudutaan toteamaan” -kieltä.
Minulla olisi sinulle pyyntö. Älä odota, kunnes pääset päättäjäksi tai presidentin pallille – vaikka
selvää tietysti on, että joku teistä vielä päätyy sinne. Avaa kuitenkin suusi jo nyt ja kerro sinulle
tärkeistä asioista. Se on uskomattoman tärkeää, sillä usko tai älä, sinulla on valtaa. Suomessa on
puoli miljoonaa nuorta. Jos nuoret tarpeeksi haluavat jotain, he saavat sen.
Avaa siis suusi. Voit tehdä sen ääneen tai kirjoittaa ajatuksesi paperille tai nettiin ja lähettää ne
maailmalle. Pääasia että kerrot muille, mitä ajattelet, mitä kannatat ja mitä et hyväksy. Etkä
koskaan sulje suutasi.
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