Syrjinnästä vapaa koulu
n sitoutuu vastustamaan ja puuttumaan kaikenlaiseen syrjintään,

kiusaamiseen ja häirintään kouluyhteisön kaikilla tasoilla oppilaista henkilökuntaan.
n tunnustaa ja hyväksyy ihmisten erilaisuuden osaksi kouluyhteisöä.
n sitoutuu tasoittamaan eriarvoisuutta sekä edistämään ja ylläpitä-

mään yhdenvertaisuutta.

Syrjinnästä vapaassa koulussa
n jokaisella oppilaalla ja aikuisella on vapaus määritellä itsensä ja

oma identiteettinsä.
n jokaisella oppilaalla ja aikuisella on mahdollisuus tuntea kuulu-

vansa yhteisöön ja osallistua kaikkeen yhteiseen toimintaan
n mahdollistetaan erilaisia vähemmistöjä edustavien näkyvyys ja

osallisuus oppilas- ja henkilökuntatoiminnassa sekä rekrytoinnissa.
n edistetään oppilaiden ja aikuisten kykyä tunnistaa ja hyväksyä

erilaisuus osaksi koko yhteisöä.
n tarjotaan mahdollisuuksia oppilaille ja aikuisille tarkastella kriit-

tisesti omia asenteita, ennakkoluuloja ja stereotypioita.
n tarjotaan mahdollisuuksia keskustella syrjimättömyydestä.
n tiedotetaan, opetetaan, kasvatetaan ja mallitetaan erilaisuuden

hyväksymistä, hyvää käytöstä ja kohteliaisuutta, kunnioittamista ja
syrjimättömyyttä.

Tutustu, julistaudu, kehitä!
www.yhdenvertaisuus.fi

Koulu

– syrjinnästä vapaa alue

Koulu vaikuttaa suoraan siihen, miten
yhteiskunnassamme hyväksytään
erilaisuutta ja monimuotoisuutta!

Yhdenvertaisuuden arvostaminen
lähtee opettajanhuoneesta
koko kouluyhteisöltä valmiutta tarkastella sekä henkilökohtaiKoulun johto voi kysyä, miten erilaisuus ja moninaisuus nä-

sia että kouluyhteisön edustamia arvoja, asenteita ja toiminta-

kyvät opettajakunnassa ja mitä puhetta sallitaan opettajan-

tapoja.

huoneessa kollegojen välillä. Kohdellaanko koulun muuta

Yhdenvertaisuuden toteutumiseen tarvitaan yhteiset peli-

henkilökuntaa keittäjistä ja siivoojista alkaen yhdenvertai-

säännöt, johdonmukainen suunnitelma, selkeää ja säännöllis-

sesti ja arvostavasti? Miten koulun ilmapiiri näkyy opetuk-

tä seurantaa ja tiedottamista – ja ennen kaikkea henkilökoh-

sessa ja koulun toiminnoissa?

taista välittävää sitoutumista ja aikaa.

Onko opettajilla riittävästi valmiuksia tunnistaa erilaisuudes-

Aloita yhdenvertaisen ja syrjinnästä vapaan kou-

ta johtuvat ongelmat luokassa ja ratkaista ne oikeudenmu-

lun rakentaminen liittymällä SYRJINNÄSTÄ VAPAA

kaisesti? Vahvistavatko opettajat yhteiskunnan stereotyyp-

ALUE –kampanjaan!

pisiä asenteita opetuksessaan vai purkavatko he niitä? Entä
onko heillä osaamista kohdata vähemmistöjä edustavia huoltajia? Miten opettaja voi tukea jokaisen oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymistä ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa luokassaan?

Muutos on hyvä asia

www.yhdenvertaisuus.fi:
n lisätietoa yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvistä käsitteistä,
toimintamalleista sekä syrjinnän vastaisesta pedagogiikasta
n ohje Syrjinnästä vapaaksi kouluksi julistautumisesta
n vinkkejä merkin julkistamiseen

Kaikkien koulun aikuisten tulee puuttua kiusaamiseen, pyrkiä ehkäisemään ja estämään syrjivää toimintaa sekä edistämään yhdenvertaisten
mahdollisuuksien toteutumista. Tämä edellyttää

n pohja rehtorin puhetta varten
n erilaisia harjoitteita ja toiminnallisia tehtäviä koulun Syrjinnästä
vapaa alue -teemapäivää varten.

