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1

Saatesanat

Hyvä koulutusalan asiantuntija,
hienoa, että olet halunnut oppia lisää antirasismista! Uskomme
tämän oppaan auttavan sinua tunnistamaan rasistisia ja
valkonormatiivisia rakenteita koulutuksessa sekä purkamaan
niitä – olitpa sitten kasvattaja, viranomainen tai vaikkapa
antirasismista kiinnostunut opiskelija.

Koulupilotin pohjalta kerätty materiaali kätevässä paketissa
Keräsimme materiaalit tähän oppaaseen syksyn 2021 ja kevään
2022 aikana. Opas on tulosta koulupilotistamme, jonka aikana
koulutimme ja keskustelimme erilaisten koulutustahojen
kanssa ympäri Suomen. Koulupilottiimme osallistui henkilöitä
laajalla skaalalla peruskouluista, lukioista, korkeakouluista,
kansalaisopistoista, opiskelijajärjestöistä ja kaupunkien
koulutushallinnoista. Kävimme mielenkiintoisia keskusteluja
antirasismista niin opiskelijoiden,
viranomaisten kanssa.
1
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Koulutuksissa usein toistuivat samat huomiot: hämmästyneisyys
rasismin moniulotteisuudesta, ahaa-elämykset koulutuksen valkonormatiivisuudesta ja kysymykset siitä, kuinka
koulutuksesta voisi tehdä antirasistisempaa. Näihin kaikkiin
kysymyksiin pyrimme vastaamaan tässä oppaassa.
Opas koostuu kolmesta osasta. Ensiksi käydään läpi antirasismin peruskäsitteitä. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan
antirasismia tarkemmin koulutuskontekstissa. Viimeisessä
osiossa neuvomme lukijaa kohti antirasistisempaa koulutusjärjestelmää. Olemme myös koonneet loppuun käyttämämme
lähteet sekä omat lukuvinkkimme.

Miksi perehtyä kasvattajana antirasismiin?

Ylläoleva lainaus on Alice Jäsken gradusta, jossa hän haastatteli ruskeita suomalaisia opiskelijoita. Ruskeilla ihmisillä
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viittaamme oppaassamme ei-valkoisiin, rodullistettuihin ihmisiin, jotka kokevat rasismia oletetun rotunsa vuoksi. Lainauksesta tulee hyvin esiin, että suomalaiset lapset ja nuoret
eivät opi tarpeeksi rasismista. Tiedon puutteen vuoksi he eivät
myöskään osaa tunnistaa rasismia. Tämä taas johtaa usein
siihen, että omia rasismikokemuksia ei ymmärretä tai niitä
vähätellään.
Viime vuosiin asti Suomessa rasismi onkin mielletty vain ääriteoiksi tai vihapuheeksi. Rasismia esiintyy kuitenkin hyvin
arkipäiväisissä tilanteissa ja se koskettaa meitä kaikkia, niin
ruskeita kuin valkoisia. Tämän vuoksi rasismiin liittyvää
tietoa tulisi opettaa ihan kaikille. Tieto ei auta vain ruskeita
ihmisiä tunnistamaan heihin kohdistuvaa rasismia, vaan sen
myötä myös valkoiset suomalaiset oppivat tarkastelemaan omia
ennakkoluulojaan ja stereotypioitaan.
Koulutusjärjestelmä, jossa lähes jokainen suomalainen viettää vuosia elämästään, on meistä luonnollinen paikka lisätä
tietoa rasismista ja antirasismista. Tämä on myös linjassa
yhdenvertaisuuslain kanssa. Yhdenvertaisuuslain (§6) mukaan
koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on edistää yhdenvertaisuutta, ja tähän lukeutuu seuraavat asiat:
• Yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioiminen ja velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi
• Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on yhdenvertaisuussuunnitelma tarvittavista
toimenpiteistä.
• Koulutuksen järjestäjän on varattava oppilaille ja heidän
3
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huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen
mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.
Antirasismin edistäminen koulutusjärjestelmässämme ennaltaehkäisisi osaltaan rasististen ennakkoluulojen ja asenteiden
syntymistä. Tämä vaikuttaisi positiivisesti moniin ruskeisiin
lapsiin ja nuoriin.
Siksi toivommekin mahdollisimman monen koulutuksen
parissa työskentelevän tarttuvan tähän oppaaseen ja pohtivan
sen pohjalta myös omaa koulutusympäristöään. Mitä juuri sinä
voit tehdä antirasistisemman koulutuksen eteen? Ehkä vastaus
kysymykseen kirkastuu luettuasi oppaamme!
Terveisin, Priska Niemi-Sampan, Janina Waenthongkham ja
Alice Jäske
Helsingissä 16.3.2022
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Antirasismin peruskäsitteitä

Antirasistisen toiminnan edistämisen lähtökohta on ymmärtää antirasismin peruskäsitteitä. Näiden käsitteiden avulla
ilmiötä on helpompi ymmärtää ja pilkkoa osiin. Seuraavaksi
käymme läpi käsitteitä liittyen rasismin syntyyn, rasismin eri
muotoihin ja antirasismiin.
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Rodullistamisprosessi
Rasismi perustuu ajatukseen roduista, jotka ovat syntyneet
rodullistamisprosessin lopputuloksena. Sana rasismi onkin
johdettu rotu-käsitteestä (englanniksi race), ja rasismilla viitattiin alun perin etenkin 1800-luvulla vallalla olleisiiin “tieteellisiin” rotuteorioihin.
Rodullistamisprosessissa on kyse prosessista, jossa tiettyihin
ruumiillisiin tuntomerkkeihin liitetään erilaisia merkityksiä.
Esimerkiksi ihmisen nenän muotoon voisi liittää tällaisia merkityksiä: päätetään, että nenä kertoo ihmisen älykkyydestä. Tästä
voidaan päätellä, että isonenäiset ihmiset ovat älykkäämpiä
kuin pieninenäiset. Samalla logiikalla rodullistamisprosessissa
merkitys liitettiin vahvasti ihonväriin.

Näiden biologisesti

kuviteltujen rotujen perusteella luotiin valtahierarkia, jonka
mukaan valkoinen rotu on parempi kuin muut.
Myöhemmin rotuteoriat on kumottu biologian näkökulmasta,
eli myönnetty, ettei ihonväriin voi sitoa oletuksia ihmisen
älykkyydestä tai muista piirteistä. Rodullistamisprosessiss
a luodut “rodut” ja niihin liitetyt ominaisuudet vaikuttavat
ajatteluumme kuitenkin vielä tänä päivänä: elämme edelleen
yhteiskunnassa, jossa näihin kuviteltuihin rotuihin liitetään
eroja. Tämän vuoksi meillä on rasismia, ja rodullistamisproses
sin luoma valtahierarkia on edelleen voimissaan, sanottiinpa
tätä ääneen tai ei.
Rasismilla tarkoitetaan siis oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kulttuurin,
kansalaisuuden,

uskonnon tai äidinkielen perusteella
6
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alempiarvoiseksi kuin joku toinen ihmisryhmä. Rasismi
onkin ytimekkäästi ihmisarvon alentamista.

Rasismin eri muodot
Rasismilla on useita eri ilmenemismuotoja, jotka näkyvät
moninaisesti jokapäiväisen elämämme eri tasolla. Usein rasismi
ajatellaan pelkästään väkivaltana tai halventavina sanoina,
mutta nämä suoran rasismin muodot ovat vain jäävuoren
huippu kaikesta rasismista yhteiskunnassamme.
Rasismia voidaan luokitella monin eri tavoin. Me olemme
päätyneet tässä oppaassa esittämään teille yhden yleisimmistä
jaottelutavoista, jossa rasismi jaetaan kolmeen eri kategoriaan: arkipäivän rasismi, rakenteellinen rasismi ja sisäistetty
rasismi.

Arkipäivän rasismi
Usein kun puhumme arkikielisesti rasismista, tarkoitamme
arkipäivän rasismia. Arkipäivän rasismi viittaa henkilöiden tai
joukkojen välillä tapahtuviin tekoihin ja sanoihin. Se vaihtelee
mikroaggressioista fyysiseen väkivaltaan.
Mikroaggressiot ovat hyvä esimerkki arkipäivän rasismista.
Mikroaggressioilla takoitetaan näennäisesti harmittomia
kommentteja tai tekoja, joihin kuitenkin sisältyy rasistinen
ennakko-oletus. Näin ollen ne toiseuttavat mikroaggression
kohdetta vahvistamalla ja ylläpitämällä rasistisia tai muuten
7
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syrjiviä stereotypioita.
Tyypillisiä mikroaggressioita ovat esimerkiksi seuraavat kommentit: “Mistä sä olet oikeasti kotoisin?” tai “Puhutpas sä
hyvin suomea!” Näissä kommenteissa on lähtöoletuksena, ettei
ihminen voi esimerkiksi ihonvärinsä tai nimensä vuoksi olla
suomalainen. Vaikka tarkoituksena on kehua toista, niin kehu
tuntuu omituiselta ja toiseuttavalta, jos henkilön äidinkieli
on suomi. Toiseuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa
ihminen asetetaan erilaiseksi toiseksi ja suljetaan ryhmän
ulkopuolelle.

Rakenteellinen rasismi
Rakenteellisella rasismilla tarkoitetaan rasistista syrjintää
yhteiskunnan rakenteissa, kuten organisaatioissa, laissa tai
palveluissa.

Rakenteellinen rasismi on jäänne rasistisesta

ideologiasta: Vaikka nykyään rotuopit ja niihin liittyvä rasistinen ideologia on kumottu biologian näkökulmasta, ovat ne
aikoinaan oikeuttaneet ja laittaneet liikkeelle syrjiviä käytäntöjä.
Nämä käytännöt saattavat vielä olla voimissaan, vaikka organisaatio olisi ideologisesti irtautunut rasismista. Usein rakenteellinen rasismi onkin piilevää ja sitä on hankala tunnistaa.
Rakenteellisuutensa takia rasismia ei voi poistaa etsimällä
vain yksilöihin keskittyviä ratkaisuja.

Esimerkiksi lain-

säädäntö voi tuottaa rasismia, vaikka lainsäätäjät eivät olisi
tarkoituksellisesti sitoutuneet rasistiseen ideologiaan.
Esimerkkejä rakenteellisesta rasismista ovat esimerkiksi ei8
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suomalaisena pidetyn nimen perusteella tapahtuva rekrytointisyrjintä tai suomi toisena kielenä -opintoihin ohjaaminen.

Sisäistetty rasismi
Sisäistetyllä rasismilla tarkoitetaan rasististen uskomusten
sisäistämistä.

Rodullistettu henkilö voi uskoa esimerkiksi

olevansa huonompi ihminen etnisyytensä tai ihonvärinsä takia,
koska on jatkuvasti saanut siihen viittaavia viestejä ympäriltään.
Sisäistetty rasismi johtaa pahimmillaan itsensä vähättelyyn ja
jopa omien mahdollisuuksien sabotointiin.

Rodullistettu

henkilö voi olla esimerkiksi hakematta yliopistoon tai
asiantuntijapaikkaan,

koska

kuvittelee

olevansa

siihen

epäsopiva ruskeutensa takia.

Antirasismi
Tarvitsemme antirasismia purkaaksemme rasismia kaikilla eri
tasoilla. Antirasismin lähtökohta on se, että yhteiskuntamme
on rasistinen. Kaikki toimintamme joko lisää, ylläpitää tai
vähentää rasismia, ja antirasistisessa toiminnassa pyritään
aina viimeiseen.
Antirasismi onkin systemaattista ja aktiivista toimintaa rasismia vastaan. Siinä missä rasisminvastaisuus on vain itsensä
irtisanomista rasistisesta ideologiasta, antirasismi painottaa
rasismin purkamista aktiivisesti.
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Valkonormatiivinen koulutusjärjestelmä

Tässä luvussa selitämme mitä tarkoittaa valkonormatiivisuus ja
valkonormatiivinen koulutusjärjestelmä. Selitämme, miksi
meillä on rasismia institutionaalisella tasolla sekä miten
valkonormatiivisuus vaikuttaa koulutusjärjestelmäämme.

Valkonormatiivisuus
Valkonormatiivisuus on syntynyt ja rakentunut siirtomaa-ajan
kolonialismin ja rodullistamisprosessin myötä. Valkonormatii
visuuden käsite tarkoittaa sitä, että valkoinen ihminen on normaali ja tavoiteltu olotila. Yhteiskunta on rakennettu hänelle
ja näin ollen ei-valkoinen ihminen näyttäytyy erilaisena,
epänormaalina. Tämä selittää erityisesti rasismia rakenteellisella tasolla. On tärkeä muistaa, että valkonormatiivisuus ei
ole luonnollinen olotila vaan ihmisten luoma valtahierarkia.
Valkoisuus ei tarkoita aina ihonväriä tai ulkoisiin ruumiinpiirteisiin liittyviä tekijöitä. Valkonormatiivisuuteen liittyykin
vahvasti länsimaalaisuus ja siihen liitetyt normit. Esimerkiksi
10
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tietyistä Balkanin maista lähtöisin olevia muslimitaustaisia
henkilöitä ei välttämättä pidetä Suomessa uskontonsa takia
valkoisina, vaikka he sitä ulkoisesti ihonväriltään olisivatkin.
Myös tietynlainen aksentti tai nimi voidaan nähdä valkonorma
tiivisuudesta poikkeavana. Nämäkin piirteet voivat ulkoisten
piirteiden lailla johtaa siihen, ettei henkilöä nähdä valkoisuuden
normiin sopivana.
Mielenkiintoista on myös se, että suomalaiset ovat neuvotelleet
itsensä aikoinaan valkoisuuden ja länsimaisuuden piiriin.
Suomalaiset nähtiin alun perin ei-valkoisena rotuna 1800luvun rotuteorioiden mukaan. Koska tämä ei toki ollut suomalaisten kannalta edullista, niin suomalaiset neuvottelivat
itsensä valkoisiksi tekemällä erontekoa venäläisiin ja saamelaisiin. Vasta tämän jälkeen suomalaiseen identiteettiin on
liitetty valkoisuus ja valkonormatiivisuudesta tuli normi.

Valkonormatiivisuus koulumaailmassa
Mitä valkonormatiivisuus tarkoittaa koulutusmaailmassa? Sen
periaatteiden mukaisesti valkoinen oppilas näyttäytyy suomalaisessa koulussa normaalina. Näin ollen koulutuksemme
on rakennettu tästä oletuksesta käsin, jolloin ei-valkoinen on
erilainen toinen ja näyttäytyy poikkeavana.
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Valkonormatiivisuus koulun oppimateriaaleissa
Suomalaisessa koulutuksessa tieto on pääasiassa länsimaisen
tieteen ihanteiden mukaista, eli se on tuotettu suurimmaksi
osaksi valkoisten keskiluokkaisten miesten näkökulmasta. Tätä
ei kuitenkaan usein sanota ääneen, vaan länsimainen, eurosentrinen näkökulma näyttäytyy oppikirjoissa vain neutraalina
“totuutena”. Olisikin tärkeä tuoda esiin, kenen näkökulmasta
käsin oppimateriaalit on tehty ja mahdollisesti antaa muita
näkökulmia.
Oppimateriaalien eurosentrisyys näkyy esimerkiksi siten, että
länsimaat näyttäytyvät “meinä” ja sen ulkopuoliset “toisina”.
Esimerkiksi historian oppikirjat rakentuvat usein pitkälti Euroopan ja eurooppalaisuuden historian ympärille. Oppikirjoihin
valitaan tapahtumia, jotka tukevat Euroopan kasvua ja matkaa
menneisyydestä nykyisyyteen. Muut alueet ovat usein mukana
vain jos ne liittyvät jotenkin Eurooppaan, kuten sotien kautta.
Opetusmateriaaleissa esiintyy myös todella vähän ei-valkoisia
hahmoja. Usein he edustavat oppikirjoissa vain omaa oletettua
kulttuuria tai ryhmää. Näin ollen kuvissa heidät saatetaan
esittää esimerkiksi erittäin stereotyyppisissä kulttuurisissa
vaatetuksissa.
Koulussa annetuilla representaatioilla ja tiedolla on suuri
vaikutus maailmankuvamme muodostumiseen. Ruskeiden
ihmisten representaation puute esimerkiksi oppikirjoissa,
henkilökunnassa tai mediassa vaikuttavat opiskelijoiden
ajatuksiin itsestä ja sitä kautta heidän mahdollisuuksiinsa.
Voi olla vaikea kuvitella itseään poliitikkona tai asiantuntijana,
12
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jos ei ole koskaan nähnyt itsensä näköistä henkilöä kyseisessä
asemassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että niissä esiintyvä
representaatio olisi tarpeeksi laajaa ja monipuolista.

Valkonormatiivisuus koulun arjessa
Valkonormatiivisuus näkyy koulun arjessa monin tavoin. Se
näkyy esimerkiksi siten, että kulttuurinen erilaisuus pyritään
eristämään koulussa yhteisen toiminnan areenoilta. Koulussa
arvostetaan näin ollen vain suomalaisia kulttuurisia tapoja ja
toimitaan niiden mukaan. Kulttuurinen erilaisuus voidaan
eristää esimerkiksi siten, että oppilaita kielletään käyttämästä
omaa äidinkieltään luokassa tai välitunneilla.
Ruskeiden oppilaiden voidaan myös odottaa haluavan aktiivisesti suomalaistua ja tehdä suomalaisesta kulttuurista itselleen
ensimmäinen kulttuuri. Tämä voi näkyä niin, että ruskeiden
oppilaiden odotetaan häpeävän omaa kulttuuria. Häntä voidaan
myös pitää hankalana, jos oppilas haluaa pitää omista kulttuurisista tavoista kiinni.
Myös rasistiset mediakohut tunkeutuvat koulutuslaitosten
seinien sisäpuolelle esimerkiksi sosiaalisen median kautta.
Opiskelijat saattavat nähdä rasistista sisältöä, joka vaikuttaa
heidän mielenterveyteensä. Tämän lisäksi ruskeiden opiskelijoiden mielenterveyteen vaikuttavat myös mikroaggressiot,
vähemmistöstressi, eksotisointi ja muut rasismin muodot,
jotka ovat usein koulutuslaitosten arjessa läsnä.
Esimerkkinä kouluarjen mikroaggressiosta on vaikkapa oletus
13
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siitä, että ruskeat opiskelijat ovat englantia puhuvia vaihtoopiskelijoita.

Jotkut opettajat saattavat myös olettaa, että

luokassa on vain valkoisia opiskelijoita. Tämä voi johtaa siihen,
että opettaja näyttää esimerkiksi triggeröivää sisältöä ruskeista
ihmisistä ilman sisältövaroituksia.
Yksi rakenteellinen esimerkki valkonormatiivisesta ja rasistisesta koulutuksesta on rodullistava opinto-ohjaus. Yhdenvert
aisuusvaltuutetun (2020) selvityksen mukaan afrikkalaistau
staisia naisopiskelijoita ohjataan hoiva-alalle rodullistetuin
perustein. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjen ulkoisten tuntomerkkien takia heidän kuvitellaan soveltuvan hoiva-alalle
oletetun “kulttuurinsa” ja siihen liittyvien piirteiden takia.
Toinen vastaava esimerkki on ohjata rodullistettuja opiskelijoita Suomi toisena kielenä -opintoihin (S2) pelkästään
heidän ei-valkoisina pidettyjen piirteiden perusteella. Heidän
ei ajatella voivan puhua suomea äidinkielenään ihonvärinsä,
nimensä tai uskontonsa takia.

14
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Kohti antirasistisempaa koulutusta

Miten koulutusjärjestelmästämme voisi rakentaa antirasistisemman?
Kaikki työ lähtee itsensä kouluttamisesta antirasismista ja
sen periaatteista. Koska olemme kasvaneet valkonormatiivisessa ja rasistisessa yhteiskunnassa, on enemmän sääntö
kuin poikkeus, että käytöksemme heijastelee valkonormatiivista ajatusmaailmaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että jokainen ei voisi itse reflektoida omaa käyttäytymistään,
tarkastella sitä antirasismista käsin ja tarvittaessa oppia uusia
käytösmalleja.
Rasistinen käyttäytyminen ei tarkoita automaattisesti sitä,
että joku on rasisti. Usein juutumme keskusteluun siitä, onko
joku rasisti vai ei, vaikka hedelmällisempää olisi miettiä, kuinka
muutamme rasistista käyttäytymistä tai rasistisia rakenteita
antirasistisiksi. Siksi on tärkeää, että rasistiseen käytökseen
uskalletaan puuttua ja keskittyä nimenomaan käytöksen muuttamiseen. Yhtä tärkeää on se, että rasistisesti käyttäytynyt
15
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pystyy ottamaan palautteen vastaan (ilman että kuvittelee
olevansa toisen silmissä ikuisesti rasisti), pyytämään anteeksi
ja toimimaan jatkossa toisella tavalla.

Koulutusjärjestelmämme on rasistinen
On tärkeä myöntää, että koulutusjärjestelmässämme ja laitoksissamme on rasismia. Joskus organisaatiot saattavat
kuitata rasistiset rakenteensa sanomalla, että heillä on esimerkiksi nollatoleranssi rasismille. Vaikka organisaatio pyrkisi tällä osoittamaan sen, ettei hyväksy rasismia ideologiana,
niin “nollatoleranssi rasismille” tarkoittaa usein rasismin
sivuuttamista. Tällöin tilanne voi jopa pahentua, kun rasismia
ei vastusteta ja pureta aktiivisesti.
On kyse samantyylisestä tilanteesta, jos opettaja kuittaa palautteen rasistisesta käytöksestä sanomalla, “ettei näe väriä”. Tällöin hän kieltää mahdollisuuden rasistiseen käyttäytymiseen,
eikä pysähdy miettimään valkonormatiivisia ajatusmallejaan.
Suurin osa meistä näkee ihonvärin, eikä näin ollen ole immuuni valkonormatiivisen yhteiskunnan viesteille ihonväriin
liittyen.
Kaikki muutos lähtee siis siitä, että myöntää valkonorma
tiivisuuden ja rasismin olemassaolon yhteiskunnassamme
ja koulutusjärjestelmässämme. Vasta näiden asioiden tunnistamisen ja tunnustamisen jälkeen voi lähteä purkamaan
niitä.
On tärkeää myös hyväksyä, että antirasismista kouluttautu16
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minen ja sen sisäänajaminen koulutusjärjestelmäämme tulee
viemään aikaa. Antirasistisemman koulutuksen eteen tulee
tehdä töitä pitkäjänteisesti ja jatkuvasti.

Antirasistisempaa koulutusta asiantuntijoiden avulla
Koulutusinstituutioiden on hyvä tarkastella toimintaansa
antirasismiasiantuntijan avulla.

Tämän lisäksi sekä

henkilökunnalle että opiskelijoille tulee tarjota opintoihin tai
työhön kiinteästi sisältyvä täydennyskoulutus antirasismista
ja syrjinnänvastaisuudesta. Näin myös he saavat työkaluja
tunnistaa rasismin ympärillään ja purkaa sitä. Työkaluja ja
tukea tulee myös tarjota erityisesti ruskeille ja rodullistetuille
opiskelijoille, ja tällä tavalla edesauttaa heidän hyvinvointinsa
ylläpitoa.
Oppilaitoksissa tulee myös olla selkeät prosessit ja yhteyshenkilö
syrjintätilanteita varten. Tämä edistää sitä, että raportoituja
tapauksia ei käsitellä yksittäistapauksina, vaan tilanteisiin
on selkeät, yhtenäiset ohjeistukset.

Selkeät prosessit ja

niistä tiedottaminen madaltaa myös kynnystä raportoida
syrjintätilanteista.

Konkreettisia toimenpiteitä antirasismin lisäämiseen
Seuraavaksi olemme listanneet asioita, joiden avulla koulutusinstituutiot voivat konkreettisesti lisätä antirasismia. Lisää
ohjeita ja neuvoja löytää esimerkiksi Yhdenvertaisuusvaltuutet
un sivuilta.
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• Antirasismin kirjaaminen yhdenvertaisuussuunnitelm
aan. Usein suunnitelmissa puhutaan laveasti yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja monikulttuurisuudesta. Nämä
määritelmät ovat kuitenkin niin laajoja ja moniselitteisiä,
että ne eivät välttämättä kannusta riittävästi antirasismin
edistämiseen.
• Nimetyt yhdenvertaisuusvastaavat, joilla on vastuullaan
viedä asioita eteenpäin. Heille tulee myös antaa tarpeeksi
työaikaa näihin tehtäviin.
• Turvallisemman tilan periaatteet kaikissa tiloissa. Periaatteet auttavat tuntemaan olon turvalliseksi ja lähettävät
viestin siitä, että kaikkien turvallisuuden tunteesta halutaan
pitää huolta.
• Nimetyt häirintäyhdyshenkilöt tapahtumissa, jotta syrjivästä käytöksestä on helppo raportoida heti matalalla
kynnyksellä.
• Tapahtumien ja perinteiden tarkastelu antirasistisesti.
Monet perinteet Suomessa saattavat esimerkiksi liittyä
suorasti tai epäsuorasti kristinuskoon ja sen juhlapyhiin.
• Palautelomakkeet, joissa pyydetään palautetta tapahtumien tai kurssien turvallisuudesta. Tämän voi kerätä myös
muun palautteen yhteydessä.
• Anonyymilomake häirintätapausten raportointiin
• Selkeät ohjeet koko organisaatiolle rasismi- ja syrjintätilanteissa toimimiseen.
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