
 

 

Veckan mot rasism närmar sig – visst kommer du att delta?  

Röda Korsets nationella vecka mot rasism firas i år 21–27.3.2022. Veckan börjar den 
21 mars i FN:s dag mot rasism. På den dagen år 1960 öppnade polisen eld mot en 
fredlig demonstration och dödade 69 demonstranter i Sharpeville i Sydafrika. År 
1966 utlyste FN:s generalförsamling dagen till den internationella dagen mot 
rasdiskriminering och uppmanade det internationella samfundet att öka sina 
ansträngningar för att avskaffa all rasdiskriminering.  

Röda Korset uppmanar alla att delta i verksamheten mot rasism! Vi erbjuder helt nytt 
läromaterial med vilket du kan främja jämlikhet tillsammans med dina elever - även 
på distans.   

Börja dagen med en morgonsamling som passar in i temat. På morgonsamlingsvideon berättar Röda 
Korsets unga frivilliga om sina tankar om rasism och anti-rasism. Dessutom innehåller materialet en 
vacker berättelse om att acceptera olikheter skriven av en ung frivillig. Med hjälp av frågor som 
kommer med materialet kan eleverna fundera på bland annat varför det är viktigt att tillsammans 
motarbeta rasism.  

Utplåna rasismen med drama som medel! På dramaverkstäderna riktade till lågstadie-elever bekantar 
eleverna sig med fördomar och diskriminering. På dramaverkstaden ”Sara och Yusuf” bemöts 
huvudpersonen Sara orättvist i vetenskapsklubben, och med hjälp av deltagarnas fantasi söker 
eleverna gemensamt en lösning på Saras svåra situation. På dramaverkstaden ”Den osynliga 
växten” har eleverna möjlighet att leva sig in i rollerna som framstående forskare, som har gjort en 
revolutionerande upptäckt: sporerna från en osynlig växt sprider fördomar och diskriminering överallt. 
Hur kan man befria sig från växtens påverkan? På verkstaden ska eleverna hitta en lösning på denna 
fråga. Du som lärare kan självständigt leda båda dessa verkstäder för din grupp.  

Ta i bruk verksamhetsanvisningarna för att motarbeta rasism tillsammans med din elevgrupp. 
Verksamhetsanvisningarna visar hur enkelt det sist och slutligen är att främja jämlikhet. Genom att 
förbinda sig till anvisningarna blir motstånd mot rasism en del av vardagen. I vår läromedelstjänst hittar 
du tips för att gå igenom verksamhetsanvisningarna, och om du vill, kan du planera en hel lektion 
baserad på verksamhetsanvisningarna. Ställ verksamhetsanvisningarna på en synlig plats som en 
påminnelse om att vi måste arbeta dagligen för att nå jämlikhet.   

Berätta om skolans eller läroanstaltens verksamhet i sociala medier med beteckningen 
#veckanmotrasism samt genom att dela den bifogade bilden. Utmana även andra att delta!  

Bekanta dig även med de övriga läromedlen för jämlikhet på adressen www.sproppimateriaalit.fi 

Att främja jämlikhet gynnar alla. Nu är det dags för handling!   

https://sproppimateriaalit.fi/web/site-31484/state-jurdimbweiwe6mi/page-203558
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-204255/state-jurdcnrqgqrcytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-204153/state-jurdcnrqgmrcytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-204153/state-jurdcnrqgmrcytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-204547/state-jurdcnrqg4rcytzr/page-204575
https://aineistopankki.punainenristi.fi/l/mRPwxrmrQgK-?_ga=2.53991585.865217549.1644317513-319429042.1637834326
http://www.sproppimateriaalit.fi/

