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Jäsenehdotus rasisminvastaisista opetussuunnitelmista  

Ehdotus 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että laaditaan rasisminvastaisia strategioita.  

 

että tehdään yhteistyötä rasisminvastaisuuden sisällyttämisestä peruskoulu-

jen opetussuunnitelmiin. 

Taustaa 

Pohjoismailla on historiassaan ollut ongelmia rasismin kanssa. Sen osoittavat alkupe-

räiskansojen ja vähemmistöjen kokemukset menneisyydessä. Lisäksi monet Pohjois-

maat ovat osallistuneet aktiivisesti transatlanttiseen orjakauppaan. Ruotsissa perus-

tettiin 1900-luvun alussa Ruotsin rotuhygieeninen seura (Svenska sällskapet för 

rashygien). Kyseinen organisaatio haluaa rotuhygieenisen näkökannan sisältyvän yh-

teiskuntakehitykseen. Yhdistys haluaa myös edistää myös rotuhygieenisen instituu-

tin perustamista Uppsalaan. Tanska alisti Grönlannin siirtomaavaltansa alle aiheut-

taen valtavia seurauksia alueen alkuperäiskansalle inuiiteille, joita siirrettiin, joilta 

kiellettiin oma kulttuuri ja joiden lapsia myös adoptoitiin lainvastaisesti. 

 

Kukaan ei voi kiistää, etteikö rasismi ulottuisi nyky-yhteiskuntaan asti. Äärimmäisinä 

esimerkkeinä voidaan mainita Utøyan murhat ja Oslon tapahtumat vuonna 2011, 

joissa natsi murhasi 77 ihmistä, monet heistä nuoria. Tai Trollhättanin peruskoulun 

murhat, joissa natsi murhasi kolme ihmistä, joista yksi oli oppilas. Rasismi näyttäytyy 

näissä rikoksissa mutta myös viharikoksissa, syrjinnässä ja rakenteissa.  

 

Vuonna 2020 Ruotsissa tehtiin 1 994 ilmoitusta rasistisista viharikoksista. Norjassa 

ilmoitusten määrä rasistisista viharikoksista kasvaa, samoin Tanskassa. Suomessa ri-

kosilmoitusten määrä laskee, mutta samalla on todettava, että Suomi on maa, jossa 

tummaihoisiin kohdistuvaa rasismia on eniten Euroopassa. 

 

Pohjoismaat ovat tunnettuja vakaista demokratioistaan ja hyvästä tasa-arvotilan-

teestaan. Tässä mielessä peruskoulu on tärkeä perusta sekä demokratian edistämi-

sessä ja rasismin torjunnassa että muiden syrjivien rakenteiden poistamisessa. Siksi 
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on tärkeää, että meillä on rasisminvastainen perusta, joka antaa oppilaille ja opetta-

jille työkalut vastustaa rasismia. Se tarkoittaa rasismin historiaan tutustumista sekä 

arvoperustan vahvistamista ja kykyä kohdata rasismi, josta oppilaat joutuvat kärsi-

mään päivittäin. 

 

Elämä ilman syrjintää on ihmisoikeus, ja tässä asiassa meidän tulee Pohjoismaissa 

kantaa vastuumme. Tilastot valitettavasti osoittavat, ettemme tee sitä. Koska Poh-

joismaat jakavat yhteisen historian ja rakenteet monella tapaa, todistettavasti poh-

joismaista hyötyä syntyy siitä, että opimme toisiltamme. Jos Pohjoismaiden hallituk-

set yhdessä edistävät rasisminvastaisia strategioita ja sisällyttävät rasisminvastaisen 

näkökulman maiden opetussuunnitelmiin, se olisi keino vaikuttaa rasisminvastaisuu-

teen järjestelmällisesti. Pohjoismaisella yhteistyöllä olisi suurta potentiaalia vaikut-

taa rasisminvastaiseen työhön. 
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