
Morgonsamling för högstadie- och gymnasieelever samt
yrkesskolor



Röda Korset är en världsomfattande organisation, vars huvudsyfte är att hjälpa
människor i nöd. Organisationens verksamhet baserar sig på principer, som ger
organisationen möjlighet att fungera självständigt utan att se till politisk, religiös eller
kulturell bakgrund. 

Finlands Röda Kors är en av internationella
rörelsens 189 nationella föreningar. 

FRK hjälper människor i nöd, såväl i hemlandet
som utomlands. 

I hemlandet hjälper FRK till exempel människor
som hamnat i olyckor, tappat bort sig, är
ensamma eller vars hem har förstörts i en 
eldsvåda. FRK hjälper även asylsökanden som
kommer till Finland. 

Staten och Migrationsverket ber Röda Korset att
stödja dem att ta emot asylsökanden och
flyktingar. Av denna orsak grundar FRK 
asylförläggningar. 



Röda Korset påminna om att vi alla bär
ansvar för att skapa en atmosfär som är fri
från rasism och där alla behandlas lika. 

Var och en av oss har möjlighet att påverka
sin närkrets eller samhället på ett större
plan. 

Attityder och beteendemönster sprids
genom förebilder till exempel i våra egna
vän- och hobbykretsar, på allmänna
platser, i kollektivtrafiken och sociala
medier.



Vi föreställer oss följande situation: Du köar till en restaurang klädd i typisk romsk dräkt. Dörrvakten ber
att få se ditt ID-kort. Du visar ditt ID, men han släpper fortfarande inte in dig. Vad gör du då? Du kan helt
enkelt gå din väg, polisanmäla saken eller stanna kvar och diskutera saken med dörrvakten eller
restaurangägaren. Vilket av dessa sätt tycker du förbättrar allas vår rätt till likabehandling? 

Enligt lagen om likabehandling får ingen
diskrimineras på grund av ålder, etnisk eller
nationell härkomst, nationalitet, språk, religion, 
övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder
eller sexuell läggning. Också restaurangägare ska
följa likabehandlingslagen, och den som låter bli
att följa lagen begår ett lagbrott. Romsk klädsel
är inte ett skäl för att låta bli att ge service åt en 
person som bär sådan klädsel. Sådan
diskriminering är det skäl att polisanmäla eller
åtminstone ingripa mot på något annat sätt. En 
polisanmälan är lättare att göra om man 
antecknat hur händelsen gick till, tid och plats, 
vem förövaren var och om det fanns ögonvittnen
till det som skedde.



Hur skulle du då göra i följande situation: Du ser
på gatan hur en förbipasserande spottar en 
mörkhyad människa i ansiktet. 

Går du förbi, ropar du till den som spottade, 
erbjuder du offret en näsduk eller polisanmäler du 
händelsen? 

Det är viktigt att ingripa i den direkta och synliga
rasismen - ur offrets synvinkel kan det, förutom
attacken, vara lika traumatiskt att medmänniskorna
inte ingriper i händelsen, och att alla därför på sätt
och vis tyst godkänner det som inträffat. 

Det är värt att fundera på hur man ingriper mot 
rasism och att öva i förväg på situationen så att det
är lättare att agera. Att ingripa kräver inte
hjältemod, utan kan innebära att man visar sitt
stöd genom att till exempel prata med personen
eller ställa sig bredvid personen. Om situationen är
hotfull är det dock viktigt att se till sin egen
trygghet.



Vi kan också fundera på en situation som kan inträffa i
skolvärlden: Du är tjej och dina föräldrar är hemma från
Somalia, du går på nian och är intresserad av att studera
historia. 

Din studiehandledare rekommenderar dig trots det att
välja omsorgsbranschen, eftersom handledaren tror att
den skulle passa just dig. Vad svarar du handledaren?

Uppfattningen att kvinnor med invandrarbakgrund har en 
medfödd drift att vårda lever emellertid seglivat. 

Det anses att kvinnor från Afrika representerar en social 
kultur där det är naturligt att kvinnor tar hand om barn 
och sjuka. Sådana uppfattningar bygger på fördomar och
stödjer inte individens jämlika rätt att välja den 
yrkeskarriär man gillar. 

Varje människa bör ses som en individ med egna styrkor, 
svagheter och framtidsplaner. Som elev i den här aktuella
situationen kan du påminna din studiehandledare vilka
dina verkliga intresseområden är, och kanske gå rakt på
sak och fråga handledaren hur han eller hon har fått för
sig att omsorgsbranschen skulle vara din grej. 



Tillsammans gör vi vår skolmiljö
ännu mer jämlik.
Ha en trevlig skoldag allihopa!


