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WALKA O PRAWO
DO BYCIA SOBĄ
SAKRIS KUPILA
OBROŃCA PRAW CZŁOWIEKA, FINLANDIA 
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ZMIEŃ ŻYCIE

SAKRIS KUPILA 
OBROŃCA PRAW CZŁOWIEKA, FINLANDIA

Sakris Kupila nigdy nie utożsamiał się z byciem 
kobietą, ale taką płeć przypisano mu przy 
narodzinach. Dwudziestojednoletni student 
medycyny codziennie musi znosić wstyd, ponieważ 
zgodnie z dokumentami tożsamości jest kobietą.

Sakris był nastolatkiem, kiedy zdał sobie sprawę  
z tego, że jego płeć określona w dokumentach 
jest niezgodna z tym, kim jest. Wybrał nowe imię, 
które uważane jest za imię męskie, a według 
fińskiego prawa nie można wybrać sobie imienia 
typowego dla płci przeciwnej. Żeby zachować 
nowe imię, Sakris musiał zgodzić się na uznanie 
go za osobę z „zaburzeniem psychicznym”.

To był pierwszy krok Sakrisa w walce o prawne 
uzgodnienie płci. Jednak w Finlandii osoba 
transpłciowa musi zostać zdiagnozowana jako 
chora psychicznie, a następnie poddać się 

zabiegowi sterylizacji, aby prawnie uzgodnić 
płeć. Finlandia jest znana z otwartości  
i tolerancji, natomiast ta procedura kładzie się 
cieniem na jej obrazie.   

Dla Sakrisa wybór jest prosty. Sprzeciwia się 
poniżającemu traktowaniu i domaga się zmian  
w prawie. „Podstawowe prawa osób 
transpłciowych są w Finlandii łamane. Nie tylko 
spotykamy się z dyskryminacją społeczną, ale 
również jesteśmy dyskryminowani przez państwo” 
– twierdzi Sakris.         

Walka o swoje prawa przysporzyła mu kłopotów  
i wrogów. Mimo to Sakris nie zamierza się 
poddać. „Będę walczył do końca” – zapewnia.

Wezwij władze Finlandii do zmiany prawa  
i wsparcia osób transpłciowych.

Napisz do Premiera 
Finlandii

Pokaż Sakrisowi,  
że go wspierasz

Wezwij go do zmiany prawa i wsparcia transpłciowych  

obrońców praw człowieka.        

Premier Juha Sipilä

Finnish Government

PL 23, 00023 Valtioneuvosto

Finland

Facebook: http://amn.st/60028tb22  

Twitter: @juhasipila

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze   

Ambasada Finlandii

Ul. Chopina 4/8

00-559 Warszawa

Przekaż mu wiadomość ze wsparciem. Możesz użyć kolorów flagi 

trans: biały, różowy i jasnoniebieski. 
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