
Rasisminvastainen viikko  
Veckan mot rasism

MAKSUTON MATERIAALI • AVGIFTSFRITT MATERIAL

2022

Juliste, Ei rasismille!  
Vanha painos  
#olenkanssasi ja  
#spreirasismille
A3, 1–5 kpl

Affisch, Mot rasism!
Gammal upplaga
#olenkanssasi och  
#spreirasismille
A3, 1–5 st.

Pahvi mobile, Ei rasismille! 
50 cm, 1–3 kpl

Pappmobil Mot rasism! 
50 cm, 1–3 st.

Tarrarulla Ei rasismille!  
50 mm, 1 rulla

Dekalrulle Mot rasism! 
50 mm, 1 rulle

Ei rasismille! -kangaskassi
38 x 42 cm, luomupuuvilla, 
1 kpl

Mot rasism!-tygkasse
38 x 42 cm, ekobomull,  
1 st.

Juliste, Näin toimimme  
rasismia vastaan  
- Toimintaohjeet kouluille,  
Suomi, Ruotsi tai  
Englanti
70 x 100 cm, 5 kpl

Affisch, Så här agerar vi mot 
rasism - Riktlinjer för skolor, 
finska, svenska eller 
engelska
70 x 100 cm, 5 st.

Rintamerkki Ei rasismille!
38 mm, 10-200 kpl

Pins Mot rasism!
38 mm, 10-200 st.

Ei rasismille! -heijastin
Ø 50 mm, 10-50 kpl

Mot rasism! Reflex
Ø 50 mm, 10-50 st.

#olenkanssasi

1. We know what racism and 
discrimination are. 
When we know what racism and discrimination are, we can address them. 
We know the ways in which racism and discrimination affect people’s lives. 

2. We recognise and change 
our own prejudices. 
Everyone has prejudices against other people. When we recognise our own prejudices, we can 
get rid of them. We want to get to know new people without prejudice and make new friends.  

3. We intervene with racism, 
discrimination and bullying.  
In our group, everyone is equal. We address racist behaviour and speech, discrimination and 
bullying. We resolve these situations together with an adult. 

4. We include everyone! 
When we are kind to each other and do not leave anyone out, we are all comfortable in the 
group. In this way, even diffi cult issues can be discussed and it is easier to fi nd a solution to 
diffi cult situations. 

5. We perform small and big 
actions to promote equality. 
The promotion of equality is everyone’s responsibility. Together, we can make our group 
more equal to all.  
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This is how we work 
against racism: 

FOR SCHOOLS AND CHILDREN’S AND YOUNG PEOPLE’S GROUPS
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#rasisminvastainenviikko  
#veckanmotrasism #weekagainstracism

Ajankohtaista • Aktuellt • Happening now

TILAUKSET punaisenristinkauppa.fi > kirjautuminen järjestönäkymään osastotunnuksilla 
Kysymykset liittyen materiaaleihin ja verkkokaupan osastotunnuksiin myynti@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2211

BESTÄLLNINGAR punaisenristinkauppa.fi > logga in på organisationsvyn med avdelningens ID
Frågor angående materialen och avdelningens koder till webbutiken myynti@rodakorset.fi eller tfn 020 701 2211 

Ei rasismille! -juliste, 
kirjoitustila, 3-kiel.
A3, 1–5 kpl

Mot rasism!-affisch,  
skrivutrymme, 3 språk
A3, 1–5 st.

1. Vi vet vad rasism och 
diskriminering är. 
När vi vet vad rasism och diskriminering är kan vi ingripa. 
Vi vet på vilka sätt rasism och diskriminering påverkar människors liv. 

2. Vi identifi erar och ändrar våra egna 
fördomar. 
Alla har fördomar mot andra människor. När vi identifi erar våra egna fördomar kan vi bli av 
med dem. Vi vill fördomsfritt bekanta oss med nya människor och få nya vänner. 

3. Vi ingriper i rasism, diskriminering och 
mobbning. 
I vår grupp är alla likvärdiga. Vi ingriper i rasistiskt beteende och tal, diskriminering och 
mobbning. Vi löser dessa situationer tillsammans med en vuxen. 

4. Alla får vara med! 
När vi är vänliga mot varandra och inte lämnar någon utanför har vi det bra i gruppen. 
Då kan man tala även om svåra saker och det är enklare att hitta en lösning på svåra 
situationer. 

5. Vi gör små och stora gärningar för att 
främja jämlikhet. 
Det är allas vårt ansvar att främja likabehandling. Tillsammans kan vi göra vår grupp mer j
ämlik för alla. 
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Så här agerar vi 
mot rasism: 

TILL SKOLOR SAMT GRUPPER FÖR BARN OCH UNGA
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1. Tiedämme, mitä rasismi ja 
syrjintä ovat. 
Kun tiedämme mitä rasismi ja syrjintä ovat, voimme puuttua niihin. 
Tiedämme, millaisilla tavoilla rasismi ja syrjintä vaikuttavat ihmisten elämään. 

2. Tunnistamme ja muutamme 
omia ennakkoluulojamme. 
Jokaisella on ennakkoluuloja toisia ihmisiä kohtaan. Kun tunnistamme omat ennakkoluulomme, 
voimme päästä niistä eroon. Haluamme tutustua ennakkoluulottomasti uusiin ihmisiin ja saada 
uusia kavereita.  

3. Puutumme rasismiin, 
syrjintään ja kiusaamiseen.  
Meidän ryhmässämme jokainen on samanarvoinen. Puutumme rasistiseen käytökseen ja 
puheeseen, syrjintään ja kiusaamiseen. Ratkaisemme nämä tilanteet yhdessä aikuisen kanssa. 

4. Otamme kaikki mukaan! 
Kun olemme ystävällisiä toisillemme emmekä jätä ketään ulkopuolelle, meillä on hyvä olla 
ryhmässä. Silloin vaikeistakin asioista voi keskustella ja hankaliin tilanteisiin on helpompi löytää 
ratkaisu. 

5. Teemme pieniä ja isoja tekoja 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 
Yhdenvertaisuuden edistäminen on meidän kaikkien vastuulla. Yhdessä voimme tehdä meidän 
ryhmästämme yhdenvertaisemman kaikille.  
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Näin me toimimme 
rasismia vastaan: 

KOULUILLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN RYHMILLE
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