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Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta 
 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta 

rasisminvastaisista opetussuunnitelmista  

Ehdotus 

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että tehdään selvitys siitä, miten rasisminvastainen näkökulma näkyy Poh-

joismaiden opetussuunnitelmissa. 

että analysoidaan ja esitellään hyviä esimerkkejä menetelmistä ja välineistä, 

jotka toimivat rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi koulussa. 

 

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 murhattiin 77 ihmistä, monet heistä nuoria. Tekijä oli terroristi, jonka ideologia 

pohjautui natsismiin. Tai Trollhättanin peruskoulun murhat, joissa natsi murhasi 

kolme ihmistä, joista yksi oli oppilas. Rasismi näyttäytyy näissä rikoksissa mutta 

myös viharikoksissa, syrjinnässä ja rakenteissa. 
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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 

tummaihoiset kohtaavat eniten syrjintää Euroopan unionissa.1 

 

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 

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. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden vihreän vasemmiston alkuperäisessä jäsenehdotuksessa ehdotettiin, 

että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

että että laaditaan rasisminvastaisia strategioita.  

että että tehdään yhteistyötä rasisminvastaisuuden sisällyttämisestä perus-

koulujen opetussuunnitelmiin. 

 

Ehdotuksen käsittelyn aikana kävi ilmi, että valiokunnan enemmistö tuki ehdotuksen 

tarkoitusperiä, mutta toivoi että-lauseisiin enemmän konkretiaa. Sen vuoksi ehdotet-

tiin, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että 

tehdään selvitys siitä, miten rasisminvastainen näkökulma näkyy Pohjoismaiden ope-

tussuunnitelmissa. Valiokunnan enemmistö kannatti että-lauseiden muuttamista 

koskevaa ehdotusta.  

 

Ruotsin perusopetuksen uuden opetussuunnitelman (Lgr 22) aloituskappaleessa to-

detaan esimerkiksi seuraavaa: Koulun tulee edistää ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan 

sekä empatiakykyä. Koulutuksen keskeisinä tekijöinä tulee olla avoimuus ja kunnioitus 

ihmisten erilaisuutta kohtaan. Kukaan ei saa joutua koulussa syrjinnän kohteeksi suku-

puolen, etnisyyden, uskonnon, vakaumuksen, sukupuolirajat ylittävän identiteetin tai 

sukupuolen ilmaisun, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai toimintakyvyn perusteella 

 
1 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-being-black-in-the-eu_en.pdf  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-being-black-in-the-eu_en.pdf
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tai muun loukkaavan kohtelun kohteeksi. Kaikkia tällaisia suuntauksia tulee torjua aktii-

visesti. Suvaitsemattomuutta, sortoa ja väkivaltaa, kuten esimerkiksi rasismia, seksis-

miä sekä kunniaväkivaltaa ja -sortoa, tulee ennaltaehkäistä ja niitä tulee käsitellä tie-

don ja aktiivisten toimenpiteiden avulla.2 

 

Ruotsin lapsiasiavaltuutetun vuonna 2021 julkaisemassa raportissa todetaan, että 

Ruotsin perusopetuksen uuden opetussuunnitelman muotoilu selventää koulun vas-

tuuta rasisminvastaisessa työssä.  Se edellyttää kuitenkin myös sitä, että koulun johtaja 

ja henkilökunta osaavat toteuttaa tätä käytännössä. Tutkijoiden mukaan koulun joh-

tajan, henkilökunnan ja pedagogien keskuudessa on paljon tiedon puutetta siitä, mi-

ten rasismi on kehittynyt teoreettisesti ja tieteellisesti ja sen myötä siitä, mitä käsite 

tarkoittaa käytännössä.3 

 

Opetussuunnitelmien tavoitteiden kartoittamisen lisäksi selvityksessä on sen vuoksi 

syytä tarkastella myös, mitä tietopohjaista tukea opettajille on tarjolla rasisminvas-

taiseen työhön koulussa, mitä koulutusta opettajaksi opiskelijat saavat tällä osa-alu-

eella ja mitkä menetelmät ovat osoittautuneet toimiviksi.  

 

Norjassa holokaustiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin erikoistunut tutkimuskeskus 

(HL-senteret), The European Wergeland Centre (EWC) ja Oslon yliopiston opettajan-

koulutuksen ja koulututkimuksen laitos (ILS) ovat Norjan opetusministeriön toimek-

siannosta kehittäneet nk. Dembra-menetelmän4. Dembra on lyhenne norjankielisistä 

sanoista: demokraattinen valmius rasismia, juutalaisvihaa ja epädemokraattisia asen-

teita kohtaan. Toiminnan puitteissa tarjotaan neuvontaa, kursseja ja verkkopohjaisia 

apuvälineitä tavoitteena ennaltaehkäistä kaikenlaista muihin ryhmiin kohdistuvaa vi-

hamielisyyttä, kuten ennakkoluuloja, muukalaisvihaa, rasismia, juutalaisvihaa ja ää-

riajattelua. Dembran ydinajatuksena on ennaltaehkäisy kartuttamalla demokraat-

tista osaamista, jonka keskeisiä periaatteita ovat osallistaminen ja osallistuminen, 

kriittinen ajattelu ja monimuotoisuusosaaminen.  

 

Vuonna 2019 Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoitti Nordic Dembra -pilottihan-

ketta, jossa keskityttiin demokraattisiin valmiuksiin sekä rasismin ennaltaehkäisyyn 

kouluissa. Pilottihanke toteutettiin 11 koulussa ja lukiossa eri puolilla Pohjolaa. Tar-

koituksena oli ottaa käyttöön ja arvioida konkreettista oppimateriaalia, jonka tavoit-

teena oli vahvistaa koulujen osallistumista ja kriittistä ajattelua demokratiaa uhkaa-

vien näkemysten ja toimien ennaltaehkäisemiseksi. Loppuraportissa 5 todetaan, että 

kansallisen mallin siirtämisessä toiseen maahan on haasteita erilaisten koulujärjestel-

mien ja kulttuurien takia, mutta toisaalta osallistujat inspiroituivat ja saivat lisää tie-

toa rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta työstä.  

 

 
2 https://www.skolverket.se/getFile?file=8687  

3 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/om-barns-och-ungas-utsatthet-for-rasism_2021.pdf  

4 https://dembra.no/no/  

5 https://dembra.no/no/publikasjoner/  

https://www.skolverket.se/getFile?file=8687
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/om-barns-och-ungas-utsatthet-for-rasism_2021.pdf
https://dembra.no/no/
https://dembra.no/no/publikasjoner/
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Eri puolilla Pohjolaa tehdään kansallista ja paikallista työtä koulussa esiintyvään ra-

sismiin ja muukalaisvihaan liittyviin haasteisiin tarttumiseksi, ja Dembra on esimerkki 

tällaisesta työstä. Valiokunnan mielestä olisi arvokasta selvittää ja analysoida, mitkä 

menetelmät ja välineet toimivat rasismin ja muukalaisvihan torjumiseksi kouluissa. 

Kuten Dembran esimerkki osoittaa, tietyn mallin siirtäminen toiseen maahan ei ole 

yksinkertaista, mutta on täysin mahdollista saada inspiraatiota ja mukauttaa mallia 

omiin olosuhteisiin. Tällainen analyysi voisi kunnollisen viestintäpanostuksen avulla 

levitä laajalle Pohjoismaissa, minkä myötä saataisiin todellista pohjoismaista hyötyä. 

Se edistäisi myös Visio 2030 -työtä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 4.7 

(kestävää kehitystä ja maailmankansalaisuutta koskeva koulutus) toteutumista.    

 

 

 

 

 

 

Reykjavikissa 29. kesäkuuta 2022 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Heidi Viljanen (sd.) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

May Britt Lagesen (S) 

Mikko Kinnunen (kesk.) 

 

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) 

Stén Knuth (V) 

Veronika Honkasalo (vas.) 

Ville Kaunisto (kok.) 

 

 

 

 

VARAUMA 

Vapaa Pohjola esitti mietinnön hyväksymistä koskevan varauman, sillä se katsoi ky-

symyksen olevan luonteeltaan kansallinen ja mietinnön pohjalla käytetyn aineiston 

vastanneen jäsenehdotuksessa esitettyihin kysymyksiin.  

 

Reykjavikissa 29. kesäkuuta 2022 

Aron Emilsson (SD) 

 

 

 


