
(Koulun nimi) julistautuu tänään syrjinnästä vapaaksi alueeksi!

Minulla on visio (koulun nimi) kouluna, jossa jokainen oppilas ja täällä toimiva aikuinen on aidosti
tervetullut ja voi osallistua kaikkeen koulumme toimintaan riippumatta siitä, miltä näyttää tai miten
pukeutuu, mistä on kotoisin, mitä kieltä tai murretta puhuu, miten kokee sukupuolensa, mihin uskoo
ja mitä asioita kokee elämässään tärkeäksi.

Minulla on visio (koulun nimi) kouluna, jossa jokainen oppilas ja aikuinen voisi kokea olevansa
arvokas huolimatta siitä, mitä mieltä on asioista, mitä osaa tai ei osaa, mitä pystyy tai ei pysty
muiden mukana tekemään, missä asioissa on hyvä tai mihin tarvitsee lisää harjoitusta.

Minulla on visio (koulun nimi) kouluna, jossa tunnustetaan ja hyväksytään ihmisten erilaisuus;
yhteisönä, jossa jokainen meistä voi rauhassa ja turvallisesti olla oma itsensä sellaisena kuin on ja
tulla kohdelluksi kohteliaasti, kunnioittavasti ja arvokkaasti sekä paikkana, jossa jokaisella on
yhdenvertaiset mahdollisuudet ja oikeudet näkyä ja osallistua, tuntea kuuluvansa osaksi
yhteisömme, tehdä omia valintoja, oppia ja kehittyä.

Jotta näiden visioiden olisi mahdollista toteutua, (Koulun nimi) julistautuu tänään Syrjinnästä
vapaaksi alueeksi.

Syrjinnästä vapaana kouluna (koulun nimi) sitoutuu
vastustamaan ja puuttumaan kaikenlaiseen syrjintään, kiusaamiseen ja häirintään
kouluyhteisön kaikilla tasoilla oppilaista henkilökuntaan.
tunnustamaan ja hyväksymään ihmisten erilaisuuden osaksi kouluyhteisöä.
tasoittamaan eriarvoisuutta sekä edistämään ja ylläpitämään yhdenvertaisuutta.

Syrjinnästä vapaassa koulussamme
jokaisella oppilaalla ja aikuisella on vapaus määritellä itsensä ja oma identiteettinsä.
pyritään luomaan ja ylläpitämään sellaisia olosuhteita, että jokaisella oppilaalla ja aikuisella
on mahdollisuus tuntea kuuluvansa yhteisöön ja osallistua kaikkeen yhteiseen toimintaan.
mahdollistetaan erilaisia vähemmistöjä edustavien näkyvyyttä ja osallisuutta oppilas- ja
henkilökuntatoiminnassa sekä rekrytoinnissa.
edistetään oppilaiden ja aikuisten kykyä tunnistaa ja hyväksyä erilaisuus osaksi koko
yhteisöä.
tarjotaan mahdollisuuksia oppilaille ja aikuisille tarkastella kriittisesti omia asenteita,
ennakkoluuloja ja stereotypioita.
tarjotaan mahdollisuuksia keskustella syrjimättömyydestä.
tiedotetaan, opetetaan, kasvatetaan ja mallitetaan erilaisuuden hyväksymistä, hyvää käytöstä
ja kohteliaisuutta, kunnioittamista ja syrjimättömyyttä.

Julistautumisen kunniaksi olemme saaneet kouluumme Syrjinnästä vapaa alue -merkin.
Se ripustetaan tänään koulumme __________. Paikka valittiin siksi, että___________.



Syrjinnästä vapaa alue -merkki ei ole kielto eikä se ole käsky.
Se muistuttaa sinua siitä, että olet tärkeä ja arvokas sellaisena kuin olet, erialisuuksia.
Sen tarkoitus on myös herättää sinut huomaamaan, että koulukaverisi, ystäväsi, työtoverisi, tuo
vierelläsi oleva toinen koululainen tai aikuinen on myös yhtä tärkeä ja arvokas ihminen –
sellaisenaan, sinusta poikkeavana, erilaisenakin.
Merkki pyytää sinua katsomaan ympärillesi, pohtimaan ja hyväksymään erilaisen ihmisen.
Se pyytää sinua olemaan valppaana sille, miten päätät kohdella tai puhutella muita ympärilläsi ja
sille, miten toivoisit itseäsi kohdeltavan tai puhuteltavan. Se kutsuu sinut huomaamaan, että kyse on
pitkälti sinun omista valinnoistasi ja siitä, minkälaisessa koulussa sinä haluaisit oppia ja tehdä työtä.
Sinä voit itse vaikuttaa siihen. Sinä voit valita toisin.


