A les persones adolescents i joves ens importa la salut i educació sexual. A
l'hora d'abordar una ITS ens trobem amb estigmes i prejudicis que posen en
risc les nostres sexualitats. Els estereotips i discriminacions cap a la nostra vida
sexual generen desinformació i violències, són una forma de no atendre les
nostres necessitats reals i d'incompliment dels drets sexuals i reproductius.

Exigim l'accés a material preventiu divers, gratuït i de qualitat com condons,
lubrificants i barreres de làtex, adaptats a les diferents pràctiques sexuals,
cossos, desitjos i genitalitats. La protecció enfront de les ITS no pot dependre
de les “bones intencions” de professionals de la sanitat o l'educació. Són
assumptes de salut pública, s'ha de regular i complir adequadament.

Les nostres necessitats haurien d'estar cobertes, els condons i lubrificants no
són un material de luxe, encara que el seu preu ho sembli. Ja ens preocupem
per la nostra salut, però és responsabilitat social facilitar que puguem accedir a
això sense rebre judicis morals adultistes, ni un cost econòmic impossible
d'assumir.

Reclamem una distribució dels recursos econòmics que posi el focus en les
sexualitats i cossos que no formen part de l'hegemonia sexual i de gènere.
Donar l'esquena a les persones amb vulva que tenen pràctiques sexuals amb
altres persones amb vulva no pot continuar sent una dinàmica normalitzada.
Es precisa més recerca i el compromís de la indústria per a la creació d'un
mètode de barrera que sigui pràctic, còmode, accessible i, perquè no,
eròtic. Les dissidències sexuals no han de ser un subjecte de desprotecció i
desinformació pel que fa a la prevenció i les cures enfront de les ITS i la salut
sexual.

Les ITS formen part de la vida, estan presents a les nostres rutines, carrers,
instituts, festes, centres socials. Exigim que els espais públics siguin segurs.
Les ITS no poden relegar les nostres relacions a l'espai privat per
desconeixement o vergonya. Necessitem espais segurs també dins del
sistema públic de salut, volem que es compleixin i revisin els protocols actuals.
Ens sumem a la demanda social actual de posar al centre les necessitats
psicosocials de les persones com a part fonamental de la salut. Reclamem
professionals de la salut amb sensibilitat, proximitat i empatia a l'hora de
comunicar diagnòstics sobre ITS.
Reclamem la importància de tenir al nostre abast informació fiable i de
qualitat sobre les ITS, posant el plaer al centre i no la por de contreure-les,
amb la intenció d'estar millor informades sobre com prevenir-les o què fer cas
de transmissió, podent així establir relacions sexoafectives més conscients i
segures.

Entenem la sexualitat com una part de la nostra vida quotidiana, per això volem
que es garanteixi la informació propera i lliure de prejudicis morals des dels
diferents espais on participem.
També ens sembla important que el llenguatge que s'utilitza sigui pròxim,
sensible i inclusiu, deixant a un costat l'ús del llenguatge tècnic que s'empra
des dels centres mèdics i l'acadèmia, i que resulta una barrera. La informació ha
de tenir en compte les diferents realitats que ens engloben, allunyant-se de la
mirada cisheteropatriarcal i eurocèntrica.

Perquè les persones adolescents i joves puguem accedir als recursos de
salut sexual ja existents, és fonamental que tant els serveis com els
professionals tinguin una mirada interseccional, tenint en compte les
diferents identitats de gènere, orígens culturals, corporalitats i capacitats. Que
es contempli tota la diversitat de pràctiques sexuals més enllà del coit, posant
a la persona, la seva experiència vital i les seves necessitats el centre.
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