




Sisällysluettelo
Johdanto           4

Kouluttavan järjestön tarkistuslista      10

  A. Valmisteluvaihe      12

  B. Toteutusvaihe       15
 
  C. Seurantavaihei       18

Suositukset nuorten romanien ja 
muiden vähemmistöjen kanssa työskentelyyn    20
   
Suositukset nuorten maahanmuuttajien
 ja pakolaistaustaisten kanssa työskentelyyn    29

Suositukset vammaisten nuorten 
kanssa työskentelyyn        34

Yhteenveto & Viitteet          41



Johdanto





Europe@School 2020 Toimintasuunnitelma

6

Kaksikymmentä vuotta sitten JEF Europe ja sen jäsenjärjestöt käynnistivät Europe@
School -projektin, jonka tarkoituksena on lisätä Eurooppa-tietoisuutta ja kehittää 
nuorten eurooppalaista identiteettiä. Se koostuu interventioista, joita tehdään viralliseen 
koulujärjestelmään ja epävirallisiin oppimisympäristöihin käyttäen epävirallisia 
koulutus- ja oppimismenetelmiä. Tämän ohjelman avulla nuoret vapaaehtoiset 
toteuttavat erilaisia pedagogisia aktiviteetteja nuorelle yleisölle suoraan heidän 
opiskeluympäristössään, sekä muissa yhteyksissä, perehdyttääkseen heidät heidän 
oikeuksiinsa ja rooleihinsa Euroopan kansalaisina. Vapaaehtoiset tavoittavat tuhansia 
nuoria ympäri Eurooppaa.

Europe@School -aktiviteetit voidaan toteuttaa eri kohderyhmille iän mukaan, ja 
menetelmät ja työkalut täytyy sovittaa iän ja tietotaidon mukaan:

6–10-vuotiaat: On suositeltavaa opettaa yksinkertaisia eurooppalaisia 
perusarvoja ja symboleja, jotka perustuvat konkreettisiin ja helposti 
lähestyttäviin viittauksiin eurooppalaisesta kulttuurista (kielet, ruoka, 
elämäntapa...). Käytettyjen menetelmien on vaihdeltava pelien ja 
neuvomisen välillä sekä passiivisten ja aktiivisten menetelmien välillä.

10–14-vuotiaat: Tässä iässä he alkavat ymmärtää, että EU on eri asia 
kuin Eurooppa, ja että sillä on konkreettisia käytäntöjä ja sääntöjä, 
jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Vapaaehtoisen tulisi aina 
keskittyä dynaamiseen ja vuorovaikutteiseen toimintaan, jossa nuorten 
näkemykset otetaan huomioon.

14–17-vuotiaat: Aiheita voidaan laajentaa institutionaalisiin ja historiallisiin 
näkökulmiin, ja perehdyttää nuoria päätöksentekoprosesseihin oppimista 
tukevien pelien ja roolipelien avulla. Euroopan kansalaisuuteen liittyviä 
vaikutuksia ja oikeuksia/velvollisuuksia voidaan korostaa, mutta voidaan 
puhua myös erityisistä EU-ohjelmista, kuten Erasmus-ohjelmasta ja EU:n 
politiikasta.

Johdanto
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Europe@School perustuu epävirallisen koulutuksen periaatteisiin, ja se on 
kehitetty useiden kestävien koulutusperiaatteiden mukaisesti, jotka takaavat luovia 
opetusmateriaaleja, joilla on todellinen vaikutus:

Räätälöity kohderyhmälle: Ohjelma on kehitetty kaikille Euroopan 
unionin koululaisille. Vapaaehtoiset tekevät tiivistä yhteistyötä 
opettajien, ohjaajien ja ammattitaitoisten nuorisotyöntekijöiden kanssa, 
joilla on läheiset yhteydet kohderyhmiin. Näin voidaan valita yhdessä 
aktiviteetteja, jotka vastaavat parhaiten ryhmien yksityisiä ja oppimiseen 
liittyviä tarpeita.

Käyttövalmis: Pedagogista materiaalia voidaan käyttää välittömästi 
luokassa/valitussa ympäristössä ja se on käyttäjäystävällistä.

Ajanmukainen: Europe@School käyttää modernia mediaa ja on ajan 
tasalla.

Neutraali: Tiedot on tarjottava neutraalilla tavalla ja opiskelijoita on 
kannustettava muodostamaan omat mielipiteensä. Europe@School 
-ohjelmassa toteutettujen interventioiden tarkoituksena on tiedon 
jakaminen nuorille.

Luovaa ja motivoivaa: Ohjelma käyttää aktivoivia ja moderneja 
menetelmiä, jotka motivoivat sekä opettajia että oppilaita oppimaan 
Eurooppa-aiheista luokassa ja koulussa. Siksi on tärkeää olla varma, 
että aktiviteetit vetoavat kohderyhmään.



Europe@School 2020 Toimintasuunnitelma

8

Toimivat tietoisuuden lisäämisen keinot sisältävät mahdollisimman monta seuraavista 
kohdista:

Näiden lisäksi vuoden 2020 Europe@School -työsuunnitelman tavoitteena on kehittää 
jäsenten ja kouluttajien osaamista erilaisten heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten vammaisten nuorten, romanien ja muiden vähemmistöryhmien, sekä nuorten 
maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa työskentelyyn. Nuoret Eurooppalaiset 
Federalistit ja asiantuntijat ovat asettaneet erityistavoitteet näitä kohderyhmiä varten:

Toiminnalla on pedagoginen tavoite, jonka tarkoituksena on saada 
oppilaat ajattelemaan EU:ta, ajankohtaisia asioita, heidän arvojaan ja 
antamaan heille konkreettista tietoa ja faktoja.

Toiminta on vuorovaikutteista. Opiskelijat eivät ole passiivisia, vaan 
heidän täytyy osallistua aktiivisesti.

Aktiviteetti on visuaalisesti houkuttelevaa, jotta oppilaat kiinnostuisivat 
tulevista aktiviteeteista. Niiden on poikettava siitä, mitä he tekevät 
koulussa virallisessa oppimisympäristössä.

Toiminnassa on löydettävä oikea tasapaino nuorten kiinnostuksen, 
taitojen ja rajojen välillä, jotta he haluaisivat oppia lisää EU:sta

Tarjota nuorisotyöntekijöille ja kouluttajille valmiudet kehittää 
eurooppalaista kansalaiskasvatusta heikommassa asemassa oleville 
opiskelijoille.

Mukauttaa ja luoda epävirallisen oppimisen työkaluja kohderyhmille.

Kehittää verkkokoulutustyökaluja, joiden avulla voidaan jakaa 
kuukausittaisia päivityksiä politiikan/sääntelyn kehityksestä ja 
kohderyhmiin liittyvistä mahdollisuuksista.
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Vähemmistöjen kanssa työskentelyyn on määritelty seuraavat edellytykset:

Tunnista yksilölliset tarpeet välttääksesi kaikenlaista   stereotyypittämistä, 
jota voi esiintyä kun ollaan tekemisissä erilaisten kohderyhmien kanssa.

Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon kulttuuri, ikä, sukupuoli ja uskonnolliset 
näkökulmat, kun toteutetaan aktiviteetteja kohderyhmän kanssa.

Korosta kohderyhmien oikeuksia tärkeiden asiakirjojen avulla (viite)

Pidä yhteyttä kohderyhmien sukulaisiin. Opettajien, perheen ja hoitajien 
osallistuminen on välttämätöntä. On myös tärkeää luoda suhteet kaikkiin 
paikallisiin järjestöihin ja sidosryhmiin, jotka voivat auttaa tavoitteiden 
saavuttamisessa ja rakentamaan kohderyhmän luottamusta.

Vertaisjohtoiset aloitteet: lasten mielipiteitä on kuunneltava jossain 
vaiheessa, jopa ennen interventiota, jos se on mahdollista. Motivoi nuoria 
ottamalla heidät mukaan prosessiin alusta alkaen, jotta he tuntevat 
ajavansa omaa asiaansa.

Tarjotuilla tiedoilla ja käytettävillä materiaaleilla tulisi olla myös 
vaihtoehtoiset formaatit, ts. helppolukuisuus, ääni jne.

Yritä ylläpitää jatkuvuutta, kun olet tekemisissä nuorten kanssa. On 
myös hyvä miettiä, voitaisiinko toteuttaa pedagogisen toiminnan sykli 
heikommassa asemassa oleville ryhmille, sekä ottaa huomioon henkilö- 
ja taloudelliset resurssit.



Kouluttavan järjestön 
tarkistuslista
Työskentely heikommassa asemassa olevien ryhmien kanssa vaatii valveutuneisuutta 
ja tiettyjä edellytyksiä. Tässä suositusmuistiossa asiantuntijat antavat ohjeita 
asiantuntemuksensa ja kokemuksensa perusteella. Toimintojen toteuttamiseen liittyy 
eri vaiheita, jotka on otettava huomioon.





A. 
Valmisteluvaihe
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Yhteydenpito asiaankuuluviin järjestöihin/toimijoihin
Yhteydenpito paikallisiin toimijoihin ja järjestöihin on avainasemassa, kun työskennellään 
heikommassa asemassa olevien ryhmien kanssa. Nämä voivat olla ruohonjuuritason 
järjestöjä, opettajia, yhteisön työntekijöitä tai muita keskeisiä henkilöitä tai järjestöjä, 
joilla on hyvät sidokset ja suhteet kohderyhmiin. Ihannetapauksessa nämä yhteydet 
voi tarjota JEF:n työntekijöille tarvittavat tiedot kohderyhmistä. On välttämätöntä 
työskennellä yhdessä näiden toimijoiden kanssa, kun halutaan saada hyvä käsitys 
kohderyhmistä.

Mukauta toiminnot ja työkalut kohderyhmän tarpeiden ja kykyjen perusteella
Toimintojen ja työkalujen mukauttaminen tehdään luonnollisesti kunkin kohderyhmän 
mukaan. Kuten mainittu, kannustamme tekemän yhteistyötä paikallisten toimijoiden 
kanssa aktiviteettien kehittämiseksi ja työkalujen mukauttamiseksi. Kannustamme 
lisäksi, että paikalliset toimijat ja kohderyhmän jäsenet ovat yhdessä mukana 
suunnittelemassa aktiviteetteja. Työkalujen ja aktiviteettien tulisi ottaa huomioon 
kyseisten ryhmien tarpeet.

Ennakkoluulojen, stereotyypittämisen ja tietotason arviointi
Kun työskennellään heikommassa asemassa olevien ryhmien kanssa, on välttämätöntä 
ymmärtää omia ennakkoluuloja, stereotypioita ja tietotasoa. Tietojen ja taitojen 
kriittinen arvioiminen on elintärkeää hyvien tulosten saavuttamiseksi. Tätä voidaan 
opettaa nuorisotyöntekijöille erilaisten työkalujen avulla. Itsearvioinnin lisäksi on 
tärkeää käsitellä mahdollisia skenaarioita, joita voi ilmaantua toimintojen aikana. Vaikka 
odotammekin nuorisotyöntekijöiltä kriittistä itsearviointia, he eivät voi kuitenkaan 
täyttää alan asiantuntijoiden rooleja, etenkin jos he kohtaavat kohderyhmän 
vain yhden tai muutaman kerran. Silloin kun tarvitaan asiantuntijaa esimerkiksi 
traumojen, voimakkaita tunteita herättävien tai muiden esiin nousevien psykologisten 
ongelmien käsittelyssä, emme suosittele vapaaehtoisia ottamaan roolia, josta heiltä 
puuttuu tarvittava koulutus. Sitä vastoin korostamme, että vapaaehtoiset pyytäisivät 
asiantuntijoiden apua tarvittaessa. On hyvä keskustella tästä paikallisten toimijoiden 
kanssa. 

Valmisteluvaihe
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Integroinnin mahdollisuudet
Emme kannusta ryhmien luokittelua ja erottelua. Mielestämme pikemminkin ryhmien, 
kansalaisuuksien ja uskontojen sekoittaminen ja kulttuurienvälisen oppimisen 
lisääminen voi olla tärkeä osa kohderyhmien sosiaalista integraatiota. Kannustamme 
erityisesti, että paikalliset toimijat ja kohderyhmien jäsenet toisivat julki mielipiteensä 
ja näkemyksensä ja voisivat olla mukana toiminnan järjestämisessä. Lisäksi 
kannustamme eri alojen nuorisotyöntekijöiden integrointia prosessin helpottamiseksi, 
ts. JEF:n nuorisotyöntekijät pyytävät apua paikallisilta nuorisotyöntekijöiltä toiminnan 
luomisessa ja kehittämisessä.

Käytännön asiat
Käytännöillä on suuri rooli aktiviteettien harjoittamisessa. Tapaamisten tiheys on yksi 
tärkeistä seikoista. Heikommassa asemassa olevien ryhmien kanssa työskentely 
edellyttää luottamuksen rakentamista, mikä ei todennäköisesti tapahdu yhden 
tapaamisen aikana. Siksi suosittelemme, että nuorisotyöntekijät mukauttavat 
strategiaansa intervention aikataulun perusteella. Myös sijainnin määritteleminen on 
tärkeää. Kannustammekin, että toiminnoilla olisi epämuodolliset puitteet ja kohtuulliset 
tavoitteet, joita voidaan mitata toiminnan loputtua.



B. Toteutusvaihe
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Esittely 
Vapaaehtoisten tulisi aina aloittaa istunto esittelemällä itsensä ja taustansa luodakseen 
yhteyden lapsiin. Tämän jälkeen pelataan dynaamisia, liikunnallisia pelejä ja leikkejä, 
joiden avulla tutustutaan toisiin (mikäli osallistujat eivät tunne toisiaan) ja kevennetään 
tunnelmaa. Nämä luovat hyvän alun seuraaville toiminnoille. Suosittelemme, että 
tällainen epävirallinen lähestymistapa säilytetään koko työpajan ajan. Ohjaajan tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota näihin ensimmäisiin hetkiin ja tarkkailla lasten tietotasoja 
sekä ryhmän dynamiikkaa havaitakseen mahdolliset konfliktit ja mukauttaakseen 
toimintoja ryhmän tarpeiden mukaan. Tämän työpajan alkuvaiheen tavoitteena on 
luoda turvallinen ja rento tila, jossa osallistujat voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä 
ja kommunikoida helposti keskenään ja ohjaajien kanssa. On tärkeää välttää virallisia 
koulutusmenetelmiä: vapaaehtoisten ei tarvitse järjestää oppituntia, he eivät ole 
opettajia eivätkä virallisessa opetustilanteessa.

Päätoiminnot
Jatkuvuuden ylläpitämiseksi suosittelemme seuraavaksi aktiviteetiksi 
ryhmäytymispelejä, joiden pääaiheena voi olla esimerkiksi Eurooppa. Tätä voidaan 
pitää sekä johdantona Eurooppaan/EU:hun/erityiseen työpajan aiheeseen, sekä 
kehittää edelleen ryhmädynamiikkaa ja kannustaa osallistujien aktiivista sitoutumista. 
Tässä vaiheessa turvallinen tila on jo luotu, joten osallistujat voivat tuoda esiin omia 
kokemuksiaan, tietojaan ja ideoitaan. 

Nuorisotyöntekijöillä/vapaaehtoisilla on oltava hyvä sopeutumiskyky, jotta he voivat 
muuttaa suunnitelmiaan kohderyhmän tietojen ja käyttäytymisen mukaan koko 
toteutusvaiheen ajan. Nyt enemmän kuin koskaan on nuorisotyöntekijöiden ja 
kohderyhmän rakennettava toimintaa yhdessä. Heidän on oltava aktiivisesti mukana 
kun työpajan aiheita suunnitellaan ja määritellään. Vapaaehtoisten ei tulisi pitää 
mitään aihetta pakollisena. Ymmärrämme, että istunnot eivät aina suju suunnitellusti 
tai ennakoidusti. Toteutusvaiheessa voi esiintyä erilaisia ristiriitoja. Vaikka on vaikeaa 
luoda yleisiä ohjeita tietyistä konflikteista, JEF Europe tarjoaa vapaaehtoisille koulutusta 
konfliktien hallintaan. On myös tärkeää keskustella aiheesta paikallisten toimijoiden 
kanssa.

Toteutusvaihe
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Yhteenveto
Nuorisotyöntekijöiden on pidettävä ystävällinen lähestymistapa koko työpajan ajan 
ja oltava samalla tasolla ryhmän kanssa välttääkseen tarpeettomia hierarkioita, jotka 
saattavat vaikuttaa holhoavilta. Suosittelemme jakamaan henkilökohtaisia tarinoita ja 
kokemuksia, jotka voivat motivoida ja innostaa ryhmää sitoutumaan aiheeseen myös 
tulevaisuudessa. Tämä on myös hyvä tapa tarjota ja esitellä uusia mahdollisuuksia 
ryhmälle. Kannustamme kertomaan asiaankuuluvista Eurooppanuorten 
aktiviteeteista, vapaaehtoistöistä, Erasmus+ -hankkeista sekä muista EU:n ohjelmista 
ja mahdollisuuksista.
Työpajat päätetään vuorovaikutteiseen palautesessioon, jossa käydään läpi, mistä 
osallistujat pitivät, eivät pitäneet ja heidän mahdolliset neuvonsa. Palaute analysoidaan 
ja hyödynnetään edelleen nuorisotyöntekijöiden tietokannan kehittämisessä. Kukin 
osallistuja voi palautesession lisäksi täyttää henkilökohtaisen palautelomakkeen, mikä 
helpottaa työpajan vaikutusten kvantitatiivisen mittaamista.



C. 
Seurantavaihe
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Seurantavaiheessa suosittelemme, että nuorisotyöntekijät dokumentoivat ja arvioivat 
toteutetut aktiviteettinsa tai työpajansa jakamisalustalla (Europe at School -sivusto). 
Näin voimme koota yhteen paikkaan erilaisia aiheen esittelemiseen käytettyjä 
menetelmiä ja työkaluja, joihin sisältyy kattava palaute projektin toiminnoista 
(olennaisimmat rajoitteet, heikkoudet ja parannettavat asiat). Tämän tietokannan avulla 
sisältöä voidaan kehittää edelleen ja se voi toimia siten luotettavana referenssinä 
tuleville nuorisotyöntekijöille ja kouluttajille, kun he toteuttavat vammaisille, romaneille 
ja muille vähemmistöille sekä nuorille maahanmuuttajille ja pakolaisille suunnattuja 
hankkeita.

Nuorisotyöntekijöiden on mietittävä ja päätettävä toimivasta kontekstista 
valmisteluvaiheessa, ovat ne sitten lyhytaikaisia interventioita tai pitkäaikaista 
sitoumusta vaativia pedagogisia syklejä. Joka tapauksessa on erittäin suositeltavaa 
pitää samat vapaaehtoiset vastuussa projektista/ suorassa yhteydessä kohderyhmään 
luottamuksen säilyttämiseksi. On syytä pitää mielessä, että molemmissa konteksteissa 
on etuja ja haittoja ja ne voivat täydentää toisiaan. Nuorisotyöntekijän on kuitenkin 
oltava tilanteet tasalla ja tietää, mitä seurauksia hänen valitsemallaan työtavalla voi olla 
kohderyhmälle. Kannustamme myös seuraamaan paikallisia toimijoita jatkuvuuden 
varmistamiseksi, jos se on mahdollista. 

Lopuksi ymmärrämme, että työskentely heikommassa asemassa olevien ryhmien 
kanssa voi olla vaativaa ja rasittavaa nuorisotyöntekijöille. Kannustamme myös siksi 
nuorisotyöntekijöitä itsetutkiskeluun ja pitämään yllä jatkuvaa kommunikointiyhteyttä 
projektin kanslian kanssa. On myös tärkeää, että osallistujille annetaan mahdollisuus 
tutkiskella ja arvioida työpajaa tai interventiota sekä jakaa ajatuksiaan ja näkemyksiään 
tulevista töistä. Tästä syystä tähän ohjelmaan osallistuvilla vapaaehtoisilla on jo oltava 
kokemusta joko E@S-ohjelmasta tai työskentelystä vähemmistöjen kanssa ja heidän 
on ehdottomasti täytynyt osallistua koulutustoimintaan.

 1 Council of Europe (2017), T-Kit 8 Social Inclusion – The training kits series. Chapter 6: Di!erent working context (Page 47)

Seurantavaihe
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Yksi Euroopan suurimmista vähemmistöryhmistä on romanit, joita on Euroopassa yli 
10 miljoonaa. Vaikka romanit ovat eläneet Euroopassa jo vuosisatojen ajan, he ovat 
edelleen sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneitä monissa Euroopan maissa, mikä 
heikentää heidän ihmisoikeuksiensa kunnioittamista ja lisää ennakkoluuloja. Vaikka 
suurimmalla osalla Euroopan maista on voimassa lakeja, jotka suojaavat heidän ja 
muiden vähemmistöjen oikeuksia, romanit kohtaavat usein erilaisia sosiaalisen 
syrjäytymisen, rasismin ja ennakkoluulojen muotoja, jotka estävät heitä nauttimasta 
täysimääräisesti kansalaisoikeuksistaan ja osallistumasta yhteiskunnalliseen elämään. 
Lisäksi arviolta vain 30 prosenttia romanilapsista osallistuu toisen asteen koulutukseen 
ollessaan saman ikäisiä kuin heidän ei-vähemmistöryhmään kuuluvat vertaisensa.

Heidän oikeutensa tunnustetaan kansainvälisissä asiakirjoissa, kuten YK:n 
julistuksessa kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksista ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (ECHR). 
Lisäksi Euroopan tasolla on toteutettu erilaisia strategioita/käytäntöjä, joilla annetaan 
näille vähemmistöille enemmän valtuuksia ja autetaan heitä osallistumaan aktiivisesti 
päätöksentekoprosessiin, kuten Euroopan neuvoston romaninuorisoa koskeva 
toimintasuunnitelmaan (Roma Youth Action Plan, katso viitteet). 

Siksi romaniyhteisön ja muiden kansallisten, etnisten ja kielellisten vähemmistöryhmien 
kanssa työskenneltäessä on erittäin tärkeää keskittyä erityisesti valmisteluprosessiin 
ja omien tietojen ja osaamisen määrittämiseen ennemmin kuin tiettyihin menetelmiin. 
Alustavat kysymykset, jotka sinun tulisi kysyä itseltäsi ennen projektin aloittamista:

Suositukset nuorten romanien ja muiden 
vähemmistöjen kanssa työskentelyyn.

Miksi sinusta, ja yleisesti ottaen, on mielenkiintoista ja tärkeää 
työskennellä kohderyhmän kanssa? 

Mikä on tavoitteesi? 

Pitäisikö tämän olla kertaluonteinen interventio vai pidemmän aikavälin 
projekti? 

Missä se järjestetään? 

Onko kyseessä kirjava kuulijakunta, kuten lukioluokka vai tietty yhteisö?
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Romaneihin ja muihin vähemmistöryhmiin keskittyvien työpajojen johtajien tulisi käydä 
läpi koulutus, jossa he voivat ottaa tarkemmin selvää vähemmistöjen oikeuksista ja 
syrjäytyneiden yhteisöjen erilaisista ongelmista (esimerkiksi syrjintää käsittelevä työpaja). 
On erittäin tärkeää, että ohjaajat ovat kehittäneet kulttuurienvälistä ymmärrystään ja 
osaamistaan, pohtivat omia vähemmistöryhmiä koskevia stereotypioitaan ja haastavat 
omat ennakkoluulonsa.

Nuorten romanien tai muiden vähemmistöjen kanssa työskennellessä on tärkeää kerätä 
tietoa yhteisöstä, jonka kanssa työskentelet. Jos et vielä tunne paikallisia järjestöjä, 
yritä luoda yhteydet kattojärjestöjen kautta eurooppalaisella tai kansallisella tasolla 
(katso viitteet).

Siksi on erittäin tärkeää ottaa yhteyttä paikallisiin järjestöihin ja ottaa heidät 
projektiin mukaan alusta alkaen, eikä vasta toimintojen täytäntöönpanovaiheessa. 
Ota huomioon, että heillä voi olla paljon toivomuksia, minkä vuoksi vapaaehtoisen 
on selitettävä selkeästi toiminnan odotetut tulokset. Vähemmistöyhteisöjen kannalta 
on äärimmäisen tärkeää, että he ovat mukana kehittämässä projektia ja vaikuttavat 
suoraan heitä koskeviin asioihin. Lisäksi heillä on asiantuntemusta tällaisten toimintojen 
kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Ota selvää syrjinnästä, vähemmistöjen oikeuksista ja niiden yhteydestä ihmisoikeuksiin, 
2Termi “romani” viittaa tässä asiakirjassa romaneihin, sinteihin, kaleihin, matkailijoihin ja niihin kuuluviin ryhmiin Euroopassa, mukaan 
lukien pavee, dom ja lom, ja sen tarkoituksena on kattaa laaja joukko asianomaisia ryhmiä, mukaan lukien ryhmät, jotka kutsuvat 
itseään gypsyiksi (2014 Euroopan neuvoston määritelmä).
3 YEN – Youth of European Nationalities: White Paper on Minority Rights (P.38).
4European Commission – Report on the implementation of national Roma integration strategies 2019 (Page 2)
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jotta voit reagoida ja puuttua syrjivään käyttäytymiseen, jos sitä ryhmässäsi esiintyy 
(katso viitteet). Pidä mielessä osallistujien tarpeet, kulttuurinen ja sosiaalinen tausta 
sekä ongelmat, joita he kohtaavat heidän jokapäiväisessä elämässään, jotta osaat 
yhdistää tiettyjä aiheita, kuten  Eurooppa-politiikka, suoraan heidän etuihinsa ja heidän 
ihmisoikeuksiensa loukkauksiin. Miksi heidän oikeuksien ja yhteisön tunnustaminen 
Euroopan tasolla on tärkeää? Mikä on Euroopan unionin lisäarvo? Ryhmässäsi on 
myös otettava huomioon intersektionaalisuus, koska vähemmistön jäsenet kuuluvat 
yleensä useisiin eri vähemmistöihin ja kohtaavat moninkertaista syrjintää (esim. 
romanien LGBTQIA+).

Erityisesti perhearvoihin perustuvissa tiiviissä vähemmistöyhteisöissä vanhempien 
ja huoltajien osallistaminen voi tuoda lisäarvoa, silloin kun tämä on toteutettavissa. 
Se on erityisen tärkeää kansallisissa ja kansainvälisissä aktiviteeteissa, joissa jotkut 
osallistujat eivät ole koskaan matkustaneet yksin tai olleet poissa perheensä luota. 

Kun työskentelet vähemmistöryhmien kanssa, myös tapahtumapaikalla on väliä. 
Onko sinne helppo päästä? Mitä kieltä käytät? Muista, että kaikki yhteisöt eivät puhu 
englantia tai suomea tai pysty kunnolla toteuttamaan aktiviteetteja näillä kielillä. 
Kielimuuri voidaan ylittää käyttämällä erilaisia osallistavia menetelmiä ja välineitä, 
kuten taiteellista toimintaa, tai ottamalla paikallinen organisaatio mukaan avustajaksi. 
Lisäksi taloudellinen tilanne saattaa estää joitakin osallistumasta toteutettuihin 
aktiviteetteihin. Siksi on tarpeen ottaa huomioon nämä esteet ja etsiä ratkaisuja, joiden 
avulla ne voidaan ylittää (ilmaisia materiaaleja, tukea kuljetuskustannuksissa...). 
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Luo turvallinen tila, jossa osallistujat voivat ilmaista itseään ja jakaa omia kokemuksiaan 
ja tuntemuksiaan. Vähemmistöryhmien kanssa työskennellessä on tärkeää keksiä 
sellaista toimintaa, joka vahvistaa heidän identiteettiään. Vähemmistöryhmien jäsenten 
tulisi avustaa ja identifioida toimintoja, joiden parissa he haluavat itse työskennellä; 
tämä voimaannuttaa heitä ja innostaa osallistumaan aktiivisesti.

Jos haluat käsitellä vaikeita ja herkkiä aiheita, kuten syrjintää, rasismia tai 
romanivastaisuutta, ja jakaa kokemuksia aiheesta, ohjaajia tulisi olla useampi, jotta 
yksi teistä voi keskittyä pelkästään osallistujien tarpeisiin. Tue ja auta vähemmistöihin 
kuuluvia nuoria pääsemään yli esteistä, jotka rajoittavat heidän aktiivista osallistumistaan 
prosessiin. Muista, että usein heikommassa asemassa olevilla nuorilla ei ole yhtä 
paljon itsevarmuutta ottaa tilaa haltuun ryhmissä - mieti, voisivatko he ilmaista itseään 
vapaammin pienemmissä ryhmissä. Anna aktiivisesti tilaa ja tilaisuuksia kaikille 
tasapuolisesti.

Vähemmistöryhmien kanssa työskennellessä meidän on oltava varovaisia, ettemme 
anna stereotypioiden ja ennakkoluulojen ohjata arvostelukykyämme. Meidän tulisi 
myös kannustaa osallistujia kehittämään omaa kriittistä ajatteluaan ja rikkomaan 
stereotypioita. Ei ole suositeltavaa tuoda esiin eri vähemmistöryhmiä ryhmän 
keskuudessa ja yhdistää tiettyjä yksilöiden reaktioita tiettyihin yhteisöihin, ja näin 
edesauttaa stereotyyppistä käyttäytymistä.
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Tarjoa heille mahdollisuuksia aktivoitua itse ja kerro, miten he voivat itse osallistua 
vapaaehtoistyöhön ja puhua omasta puolestaan. 

Kun sessio on loppunut, vapaaehtoisten on pohdittava, miten aktiviteetit sujuivat. 
Pyydä palautetta osallistujilta ja paikallisen järjestön avustajilta ja, jos mahdollista, täytä 
kysely siitä, mitä taitoja käytit ja mitä taitoja vaadittaisiin – ja tarvitaanko jatkokoulutusta. 
Toimintojen toteuttamisen jälkeen on tärkeää antaa niistä raportti, jotta voimme kerätä 
yhteen erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joita käytetään eri aiheiden esittelyyn.

Onko aktiviteetti osa pitkäaikaista projektia/sykliä? Jos on, miten haluat jatkaa 
seuraavalla kerralla? 

Mieti tapoja, joilla voimme jakaa tietämyksemme lukiolaisten kanssa työskentelystä 
Eurooppa-aiheiden parissa ja pidä yhteyttä paikallisiin järjestöihin vaihtaaksesi ideoita. 
Heillä kun voi olla mahdollisuus toteuttaa toimintaa useammin. 

Kuinka me JEF:llä voimme pitää huolen, että romanit ja muut vähemmistöt voivat 
osallistua toimintaan ja tuoda itsensä mukaan? Edistämmekö aktiivisesti jäsenyytemme 
monimuotoisuutta ja sosiaalista osallisuutta? Onko johtotehtävissä vähemmistöryhmien 
edustajia?
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Maahanmuutolla tarkoitetaan henkilön muuttamista joko kansainvälisen rajan 
yli tai valtion sisällä yli vuoden ajan. Vuoden 2015 ja niin kutsutun ”pakolais- ja 
maahanmuuttokriisin” jälkeen sekä laittomien maahanmuuttajien että mahdollisten 
tulevien turvapaikanhakijoiden muuttovirrat Euroopan unioniin ovat vähentyneet 
merkittävästi. Tämän seurauksena turvapaikkahakemusten määrä EU:ssa on yli 
kaksinkertaistunut viime vuosina ja mikä tärkeintä, joka kolmas turvapaikanhakija 
Euroopassa on lapsi, mikä vahvistaa nuorten maahanmuuttajien ja pakolaistaustaisten 
sosiaalisen osallisuuden merkitystä ja tarvetta.

Ensinnäkin on tarpeen tehdä ero maahanmuuttajien, pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden välillä, jotta voidaan ymmärtää ero EU-kontekstissa. Euroopan 
muuttoliikeverkoston maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto antaa selkeän määritelmän 
näistä ryhmistä:

EU-kontekstissa turvapaikanhakija on kolmannen maan kansalainen tai 
kansalaisuudeton henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua Geneven 
pakolaissopimuksen ja pöytäkirjan nojalla, jos hänellä on aihetta pelätä 
joutuvansa vainotuksi tai muuten huonosti kohdelluksi tai joutuu 
kärsimään muita vakavia haittoja kotimaassaan. Turvapaikanhakijan 
on esitettävä todisteita arviointia varten, jotta hänet voidaan määrittää 
pakolaiseksi.

 Suositukset nuorten maahanmuuttajien 
ja pakolaistaustaisten kanssa 
työskentelyyn.
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Siksi työkalujen ja toimintojen mukauttamisen kannalta kohderyhmän ymmärtäminen 
on tärkeää. Termi maahanmuuttajaryhmät kattaa hyvin laajan luokittelun alaryhmiin 
ja erilaisiin yksilökokemuksiin, jotka vaihtelevat turvapaikanhakijoista laillisiin tai 
laittomiin maahanmuuttajiin, taloudellisista syistä muuttajiin sekä kausityöntekijöihin. 
On tärkeää olla vahvistamatta stereotypioita ja yleistää yksilöiden tarpeita. Työkalujen 
mukauttaminen on siis suuresti riippuvainen kohderyhmien ymmärtämisestä, ja onkin 
hyvä idea kutsua kohderyhmän jäsenet ja paikallisten tekijät tuomaan julki ideansa.

EU-kontekstissa myös pakolainen on kolmannen maan kansalainen, 
jonka on todettu tarvitsevan kansainvälistä suojelua. Geneven 
pakolaissopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, jolla on ‘perusteltua 
aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, 
poliittisten mielipiteiden tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 
kuulumisen vuoksi ja joka oleskelee kansalaisuusvaltionsa ulkopuolella 
ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan 
sanotun maan suojaan, tai kansalaisuudeton henkilö, joka oleskelee 
entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella edellä mainittujen seikkojen 
tähden ja on kykenemätön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan 
sinne’.

Kansainvälisellä tasolla maahanmuuttaja on henkilö, joka on sen valtion 
alueen ulkopuolella, jonka kansalainen tai asukas hän on ja joka on 
asunut toisessa valtiossa yli vuoden riippumatta syistä, vapaaehtoisista 
tai vastentahtoisista, ja keinoista, laillisista tai laittomista, joita on käytetty 
muuttamaan. EU-kontekstissa maahanmuuttaja on henkilö, jolla on joko:

5 Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) – Sanasto http://www.emn.fi/files/1951/EMN_Glossary_2018_FI_V_6.0_web.pdf

6  EFTA-jäsenvaltio viittaa Euroopan vapaakauppajärjestön neljään maahan, jotka ovat Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

i)vakituinen asuinpaikka, joka on tai jonka oletetaan olevan, EU/EFTA-jäsenvaltion 
alueella vähintään 12 kuukauden ajan, on aiemmin asunut toisessa EU/EFTA-
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa; tai

ii)ollut aiemmin asuinpaikka EU/EFTA-jäsenvaltion alueella ajanjakson, joka on tai 
jonka odotetaan olevan vähintään 12 kuukautta.
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On myös tärkeää käsittää, että maahanmuuttajilla, kuten kaikilla ihmisillä, on 
ihmisoikeudet. On olemassa useita dokumentteja ja mekanismeja, joilla varmistetaan 
maahanmuuttajien ihmisoikeudet, mukaan lukien asiakirjat, jotka keskittyvät tiettyihin 
maahanmuuttajaryhmiin. Siitä huolimatta heidän ihmisoikeuksiaan loukataan usein, 
heitä syrjitään ja he kohtaavat haasteita jokapäiväisessä elämässään. He saattavat 
kohdata rasismia ja muukalaisvihaa, ja joutua viharikosten kohteiksi. Niinpä nuoret, 
jotka ovat maahanmuuttajien keskuudessa yliedustettuina, ovat alttiita tällaiselle 
syrjinnälle, ja heille sosiaalinen osallisuus merkitsee erilaisten esteiden murtamista 
ennen kuin he voivat saavuttaa sosiaaliset oikeutensa yhteiskunnan täysivaltaisina 
jäseninä. Siksi kaikkien pakolaisten ja maahanmuuttajien lasten sosiaalista osallisuutta 
olisi lisättävä koulutusmahdollisuuksien avulla. Vastaanottavien ja osallistavien 
yhteiskuntien tulisi auttaa pakolais- ja maahanmuuttajalapsia kasvamaan turvallisessa 
ympäristössä ja tarjota heille tukea aikuisuuteen siirtymisessä. Osallistava työ on 
elintärkeää, kun halutaan tukea näiden lasten kehitystä, ja monimuotoisuuden 
edistäminen auttaa rakentamaan osallistavampaa yhteiskuntaa. Lisäksi kun lapsille 
tarjotaan mahdollisuuksia ilmaista itseään ja keskustella kokemuksistaan, voi se 
myötävaikuttaa vastuullisen yhteiskunnan rakentamista.
\
Tästä syystä, kun vapaaehtoiset toteuttavat toimintoja ja mukauttavat työkaluja 
nuorille maahanmuuttajille ja pakolaisille, on välttämätöntä ottaa huomioon kielelliset, 
kulttuuriset ja uskonnolliset sekä emotionaaliset tarpeet. Nuorten maahanmuuttajien 
ja pakolaisten kanssa työskenneltäessä juuri kieli voi usein olla suurin huolenaihe. 
Siksi on hyvä pohtia etukäteen, tarvitaanko toiminnoissa tulkkia, tai voivatko ryhmän 
jäsenet ja/tai huoltajat tulkata ja näin parantaa ryhmän dynamiikkaa ja helpottaa 
nuorten aktiivista osallistumistaan toimintaan. Urheilu ja taide ovat osoittautuneet 
erittäin hyviksi työkaluiksi nuorten maahanmuuttajien ja pakolaisten osallisuuden 
edistämiseksi, kun mukana on myös alkuperäisväestön lapsia. 

On myös tärkeää korostaa, että koska maahanmuuttajilla ja pakolaisilla on rajoitetut 
vapaudet tietyissä tapauksissa, etenkin liikkuvuuden ja matkustamisen suhteen, 
nuorisotyöntekijöiden tulisi etukäteen ottaa selvää kaikista mahdollisuuksista 
paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja esittää vain relevantit 
mahdollisuudet. Esittämällä heille mahdollisuuksia, joihin he eivät pysty osallistumaan 
tulevaisuudessa, koska heillä ei ole oikeutta siihen, aiheuttaa nuorilla turhautumisen 
ja pettymyksen tunteita ja voi johtaa heidän luottamuksensa menetykseen.

7 Sopimus pakolaisten oikeudellisesta asemasta – 1951 & 1967 (tunnetaan myös nimellä Geneven pakolaissopimus) 

8 Council of Europe Action Plan on Protecting Refugee and Migrant Children in Europe (2017-2019)
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Tämän lisäksi tulisi ottaa huomioon osallistujien taidot tai jopa harrastukset, jotta 
voit suunnitella toimintaa niiden mukaan. Vaikka heillä on mahdollisuus viralliseen 
koulutukseen, heidän taitojaan ja kykyjään ei usein tunnisteta ja tueta asianmukaisesti, 
eikä heitä kannusteta osallistumaan joihinkin harrastuksiin vapaa-ajallaan. Tämä voi 
olla nuorille hyvä tilaisuus parantaa itsetuntoaan ja samalla kehittää eurooppalaista 
identiteettiä. 

Työskennellessään nuorten maahanmuuttajien ja pakolaisten kanssa, nuorisotyöntekijän 
on opittava lisää oikeudellisista kehyksistä ja siitä, miten käsitellä mielenterveyteen ja 
traumoihin liittyviä asioita, ottaen huomioon muun muassa isäntämaahan saapumisen 
olosuhteet, jotta hän voi avustaa pitkän aikavälin osallistamisessa vastaanottavassa 
yhteiskunnassa. Monet nuorisotyöntekijät eivät olekaan tottuneet käsittelemään 
mielenterveyteen ja traumaan liittyviä asioita. Tämä voi aiheuttaa stressiä ja painetta 
ja johtaa loppuunpalamiseen. Tästä syystä on tärkeää osallistua erityiskoulutukseen, 
jonka avulla edistetään työntekijöiden tietoisuutta mahdollisista traumoista ja 
kulttuuritottumuksista sekä joistakin yksittäisistä tilanteista, jotta he voivat tarjota 
turvallisen ja soveliaan tilan nuorille lapsille itseilmaisuun, ajatustenvaihtoon ja 
oppimiseen. Lisäksi paikalla oltava tukihenkilö, koska jotkut tilanteet edellyttävät 
ammatillista huomiota; jokaisessa toiminnassa on oltava joku, joka on erityisesti 
koulutettu vastaamaan heidän erityistarpeitaan.

Kaikesta huolimatta, 75% ihmisistä onnistuu integroitumaan itse ja pääsemään yli 
traumaattisista tapahtumista 2 kuukauden kuluessa tapahtumasta. Nuoria pakolaisia 
ei siis pidä pitää uhreina tai ”pahoinvoivina ihmisinä”, vaan pikemminkin selviytyjinä, 
joilla on äärettömät resurssit.

9 Council of Europe and European Commission STEP-by-STEP together: Support, Tips, Examples and Possibilities for youth work with 
young refugees (June 2018)
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Eurostatin mukaan noin 80 miljoonaa Euroopan kansalaista kärsii jonkinlaisesta 
vammasta. Näin ollen EU:n tasolla Euroopan unionin vammaisstrategiassa (2010–
2020) on asetettu tavoitteet ja toimet vammaispolitiikan toteuttamiseksi YK:n 
Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (UNCRPD) perusteella. 
Vammaisstrategia on johtanut tärkeiden aloitteiden, kuten eurooppalaisen 
esteettömyysasetuksen, hyväksymiseen vuonna 2018. Tämän direktiivin tarkoituksena 
on laajentaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asettaa esteettömyysvaatimuksia 
tuotteille ja palveluille vammaisia varten.

Vaikka EU:n politiikassa on toteutettu linjauksia, jotka vahvistavat ja lisäävät vammaisten 
oikeuksia, he kokevat silti jokapäiväisiä haasteita kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla 
infrastruktuurin ja osallisuuden puutteiden vuoksi. Lisäksi vammaisilla nuorilla on erityisen 
korkea työttömyyden, pitkäaikaisen työttömyyden, koulunkäynnin keskeyttämisen tai 
toimettomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski verrattuna muuhun yhteiskuntaan. 
Siksi, vammaisten kanssa työskennellessä, nuorisotyöntekijöiden ja vapaaehtoisten 
on oltava tietoisia siitä, että ihmisillä on monenlaisia   vammoja ja sairauksia, ja että 
vammaisuus sinänsä käsittää laajan joukon olosuhteita, jotka vaikuttavat mahdollisiin 
opiskelijoihin ja/tai osallistujiin, joiden kanssa halutaan olla vuorovaikutuksessa ja 
toteuttaa toimintoja.  

Näin ollen täytyy aina muistaa tehdä yhteistyötä ja pitää yllä jatkuva yhteys järjestäjiin 
ja opettajiin (jos ollaan virallisessa koulutusympäristössä). Se voi auttaa tuntemaan 
ryhmän paremmin ja ottamaan huomioon heidän tarpeensa ja profiilinsa ennen 
aktiviteettien toteuttamista ja sen aikana. UNCRPD tunnustaa, että “vammaisuus 
on kehittyvä käsite. Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen 
pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka 
vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja 
tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.  Se on 
seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja asenteista ja 
ympäristöstä johtuvien esteiden välillä, joka estää näiden henkilöiden täysimääräisen 
ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa”. Kuten 
UNCRPD täsmentää, vammaisuuden eri muodot ovat hyvin moninaisia, joten näiden 
ohjeiden tarkoituksena on antaa esimerkkejä fyysisten ja älyllisten vammaisuuksien 
kautta, samalla kun olemme tietoisia siitä, että muita vammaisryhmiä on olemassa. 
Seuraavien selvitysten tarkoituksena on esittää joitain neuvoja ja vinkkejä sessioiden 
ja toimintojen mukauttamiseen osallistujien tarpeiden ja profiilien mukaan.

Suositukset vammaisten nuorten 
kanssa työskentelyyn
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Fyysiset vammat

Tähän kategoriaan kuuluu useita erilaisia vammoja. Asiantuntijaryhmä keräsi 
yhteen sarjan käytäntöjä, joita noudattamalla voidaan varmistaa näiden yleisöjen 
mahdollisimman suuri osallistuminen. Varmista kuitenkin, että pidät yllä hyvät yhteydet 
järjestöihin ja henkilöihin, jotka elävät näiden vammojen kanssa He soveltuvat parhaiten 
auttamaan, kun valmistellaan ja kehitetään toimintoja henkilöille, joilla on samanlaisia 
kokemuksia.  Ennen kuin toteutat toiminnot fyysisesti vammaisten nuorten kanssa, 
varmista:

Jos ryhmääsi kuuluu kuuroja tai näkövammaisia opiskelijoita, tarvitset 
apuvälineitä videon ja äänen kanssa (esim. tulkki, palantypisti 
kuulovammaisille tai kuuroille henkilöille).

Kun valmistelet tilaa, kysy itseltäsi - onko huone järjestetty siten, 
että jokainen voi liikkua ja osallistua ja se soveltuu näin ollen heidän 
tarpeisiinsa? (esim. tuolien järjestys, valaistus, äänieristys jne.).

Tee yhteistyötä vammaisten ihmisten kanssa. Se voi auttaa ymmärtämään, 
mitä sinun on tehtävä, jotta tapahtuma olisi heille esteetön.

Kysy, älä oleta, on aina varma periaate, jota kannattaa noudattaa.

Ylläpidä työskentelyä pienissä ryhmissä.

Ota huomioon, että jotkut fyysisesti vammaiset/liikuntarajoitteiset 
ihmiset saattavat tuntea olonsa epämukavaksi fyysisestä kosketuksesta.

Aktiviteettien rakentaminen:

Esteettömyys:

10 YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (UNCRPD) on ensimmäinen kansainvälinen, oikeudellisesti sitova 
väline, joka asettaa vähimmäisvaatimukset vammaisten henkilöiden oikeuksille. Se tuli voimaan koko EU:ssa vuonna 2018.
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Liikkumisvammat:

Näkövammat

Kuulovammat

Älylliset vammat

Toiminta, joka ei vaadi (paljon) liikkumista.

Käytä työkaluja, jotka tukeutuvat visuaalisiin ja auditiivisiin taitoihin.

Kun työskentelet sekaryhmien kanssa (vammaisten ja ei-vammaisten 
oppilaiden), mukauta kaikkien ympäristö vammaisten tarpeiden mukaan 
luodaksesi yhteisen ja oikeudenmukaisen ympäristön.

Käytä työkaluja, jotka tukeutuvat auditiivisiin taitoihin ja valitse käytettävät 
kuvat huolellisesti (selkeät ja ymmärrettävät tekstit ja kuvat).

Ota huomioon, että fläppitaulujen, kuvien tai elokuvien käytössä 
vaaditaan enemmän apuvälineitä tai vaihtoehtoja, kuten henkilökohtaista 
apua tai kuvailutulkkausta. Tarinankerronta ja keskustelut ovat hyvä tapa 
kiinnittää huomiota, ja näin voidaan myös varmistaa, että näkövammaiset 
ihmiset voivat osallistua toimintaan.

Yritä hankkia tulkki paikalle.

Käytä paljon visuaalisia työkaluja ja aktiviteetteja.

Tässä kategoriassa vammat liittyvät tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen. Jälleen kerran, muista pitää yllä tiiviit yhteydet järjestöihin ja 
henkilöihin, jotka elävät näiden vammojen kanssa. He soveltuvat parhaiten auttamaan, 
kun valmistellaan ja kehitetään toimintoja henkilöille, joilla on samankaltaisia 
kokemuksia. Tässä ovat toimintaohjeet, kun työskennellään liikuntarajoitteisten 
ihmisten kanssa:

Alla on käytäntöjä, jotka sinun tulisi ottaa huomioon ennen toimintoja. Nämä ovat 
ryhmäkohtaisia. HUOMIO - sekaryhmissä sinun tulee pitää huolta, että käytät useita 
eri keinoja tai asetat etusijalle ne keinot, jotka ovat hyödyllisiä monille eri ryhmille. 

Käytettävät työkalut ja menetelmät: 
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Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt (ADHD):

Autismin kirjot ja muut sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät häiriöt: 

Suosi nopeita ja energisiä aktiviteetteja. 

Hyödynnä pieniä ryhmiä, joiden on helpompi olla vuorovaikutuksessa 
sisäisesti.

Aktiviteetit, joissa liikutaan, ovat varsin hyödyllistä.

Keskity työkaluihin, jotka käyttävät visuaalisia keinoja ja tekniikkaa 
(esimerkiksi Kahoot!).

Ota etukäteen yhteyttä opettajaan, kerää tietoa ryhmän erityisistä 
kiinnostuksen kohteista tai fiksaatioista ja ole ennakoitava. Anna 
opiskelijalle aikataulu, jota he voivat seurata.

Vältä kovia ääniä.

Vammasta riippuen, suosi aktiviteettejä, jotka eivät vaadi paljon 
katsekontaktia.

Ota huomioon, että jotkut saattavat tuntea olonsa epämukavaksi 
fyysisestä kosketuksesta.



Europe@School 2020 Toimintasuunnitelma

40

Jotta voisimme työskennellä vammaisten, ja etenkin älyllisesti vammaisten, henkilöiden 
kanssa, on erittäin tärkeää työskennellä ja tehdä yhteistyötä ihmisten ja/tai järjestöjen 
kanssa, joilla on kokemusta työskentelystä nimenomaan tämän tietyn kohderyhmän 
kanssa. He voivat olla tukenasi toiminnoissa. Näin varmistetaan kaikkien osallistujien 
osallistuminen, kuten myös varmistetaan, että mukautat toimintaa asianmukaisesti 
niin, että ne ovat osallistavia ja kiinnostavia kaikille. Tee lisäksi tekstistä ja sanomasta, 
jotka haluat heidän ymmärtävän, mahdollisimman selkeitä Easy-to-read -menetelmän 
avulla. Tiedot tulisi kirjoittaa yksinkertaisella tavalla, käyttäen yksinkertaisia sanoja ja 
lauseita.

Kaiken kaikkiaan kaksi erittäin tärkeää asiaa on aina pidettävä mielessä: 
Ihmisillä voi olla useampi kuin yksi vamma. Lisäksi myös 
intersektionaalisuuden näkökulmasta täytyy olla tietoinen ja hyvin 
tarkkaavainen istuntoa suunnitellessa.

Jotkut vammat (varsinkin jos ne eivät ole vaikeita) eivät välttämättä 
ole yhtä ilmeisiä kuin toiset. Yritä olla tekemättä ennakko-oletuksia 
ryhmästäsi.



Sanasto & 
Viitteet 



Europe@School 2020 Toimintasuunnitelma

42

Sanasto 11
Romanivastaisuus viittaa erityisesti rasismiin romaneja, sintejä, matkailijoita ja muita 
kohtaan, jotka leimataan yleisesti “mustalaisiksi”. Vaikka termi on saanut kasvamassa 
määrin institutionaalista tunnustusta, sen luonteesta ja vaikutuksista ei ole vielä 
yhteistä käsitystä.

Vammaisuus on seurausta vammasta ja voi olla fyysinen, henkinen, aistillinen, 
kehityksellinen ja kognitiivinen. Se voi myös olla näiden yhdistelmä, joka vaikuttaa 
yksilön funktionaaliseen suorituskykyyn ja toimintaan. Vammaisuus (joko syntymästä 
lähtien tai myöhemmin kehitysvaiheessa) saattaa johtaa yksilöiden vähäisempään 
osallistumiseen sosiaalisessa, kulttuurisessa tai taloudellisessa elämässä.

Syrjintä tarkoittaa henkilön tai tietyn ihmisryhmän kohtelua eri tavalla. Negatiivisessa 
mielessä syrjintä on toimintaa, ilmaisua tai käyttäytymistä, joka kieltää sosiaalisen 
osallistumisen tai ihmisoikeudet ihmisryhmiltä ennakkoluulojen tai tiettyjen 
ominaisuuksien perusteella. Tämä käsittää yksilön tai ryhmän kohtelun tavalla, joka on 
huonompi kuin se, jolla ihmisiä yleensä kohdellaan, ja joka perustuu heidän todelliseen 
tai oletettuun tiettyyn ryhmään tai sosiaaliseen luokkaan kuulumiseen. Syrjintää voi 
tapahtua useista syistä: ikä, vammaisuus, työ, kieli, kansallisuus, rotu tai etnisyys, 
alueellinen tai uskonnollinen tausta, sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen 
suuntautuminen.

Etniset vähemmistöt tai etninen erottuminen voi olla joko ryhmän vaatima tai 
enemmistöryhmän määräämä. Etnisen vähemmistön jäsenillä on keskinäisen 
solidaarisuuden ja samankaltaisuuden tunne, ja he voivat olla heikommassa asemassa 
vallan, “statuksen” ja varallisuuden suhteen kuin enemmistöryhmään kuuluvat.

Muodollinen koulutus määritellään yhtenäiseksi joukoksi tai jaksoksi koulutustoimintoja 
tai viestintää, joka on suunniteltu ja järjestetty ennalta määriteltyjen oppimistavoitteiden 
saavuttamiseksi tai tiettyjen koulutustehtävien suorittamiseksi pitkäaikaisella jaksolla. 
Koulutusohjelmien yhteinen piirre on, että oppimistavoitteiden tai koulutustehtävien 
suorittamisen jälkeen onnistuneesta suorituksesta annetaan todistus. Yllä olevan 
muotoilun keskeiset käsitteet on ymmärrettävä näin.

Ihmisoikeudet ovat luonnollisia oikeuksia kaikille ihmisille riippumatta kansallisuudesta, 
asuinpaikasta, sukupuolesta, kansallisesta tai etnisestä alkuperästä, väristä, uskonnosta, 
kielestä tai muusta asemasta. Meillä kaikilla on yhtäläinen oikeus ihmisoikeuksiimme 
ilman syrjintää. Nämä oikeudet ovat kaikki toisiinsa liittyviä, toisistaan riippuvaisia ja 
jakamattomia.
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Kulttuurienvälisyys kuvaa joukkoa monitahoisia vuorovaikutusprosesseja, joiden 
kautta eri kulttuurien välisiä suhteita rakennetaan. Tavoitteena on antaa ryhmille ja 
yksilöille mahdollisuus luoda yhteys kulttuurien välille tasa-arvoon ja keskinäiseen 
kunnioitukseen perustuen. Se liittyy myös ajatukseen hybridi-identiteeteistä ja 
yhdistyneistä kulttuureista, joissa ihmiset ja ryhmät luovat ja elvyttävät uusia 
kulttuurimalleja, jotka omaksuvat elementtejä aiemmin erillisiin ja erotettuihin 
normeihin, arvoihin, käyttäytymismalleihin ja elämäntapoihin.

LGBTQIA+ on yleinen lyhenne sanoista lesbo, homo, biseksuaali, transsukupuolinen, 
queer, intersukupuolinen ja aseksuaali.

Epävirallinen koulutus on mitä tahansa koulutustoimintaa, joka tapahtuu virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Epävirallinen koulutus on olennainen osa elinikäistä 
oppimista, jolla varmistetaan, että nuoret ja aikuiset saavuttavat ja ylläpitävät 
taitoja, kykyjä ja toimintatapoja, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön 
sopeutumisessa. Niitä voidaan saavuttaa jokaisen omasta aloitteesta erilaisilla 
oppimistoimilla, joita tapahtuu muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella.

Sosiaalinen osallisuus tai sosiaalinen integraatio määritellään prosessiksi, jolla tuetaan 
arvoja, suhteita ja instituutioita, jotka mahdollistavat jokaisen ihmisen osallistumisen 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen elämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden 
ja ihmisten oikeuksien perusteella.

Päinvastoin, sosiaalinen syrjäytyminen (jota kutsutaan myös marginalisoitumiseksi) 
määritellään prosessiksi, jossa tietyt ryhmät ovat järjestelmällisesti heikommassa 
asemassa, koska heitä syrjitään etnisen alkuperän, rodun, uskonnon, seksuaalisen 
suuntautumisen, kastin, syntyperän, sukupuolen, iän, vammaisuuden, HIV-tartunnan, 
siirtolaisuuden tai heidän asuinpaikkansa perusteella. Syrjintää esiintyy julkisten 
instituutioiden, kuten oikeusjärjestelmän tai koulutus- ja terveyspalveluiden sisällä, 
samoin kuin sosiaalisissa instituutioissa, kuten kotitalouksissa.

Nuoret, joilla on heikommat mahdollisuudet, ovat nuoria, jotka ovat heikommassa 
asemassa kuin ikäisensä, koska heitä on vastassa yksi tai useampi tilanne tai este, 
joita voi olla joko sosiaaliset, taloudelliset tai maantieteelliset esteet, vammat, 
kouluvaikeudet, kulttuurierot tai terveysongelmat.

 11Europarat - Glossar zum Thema Jugend: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary
 12Weitere Informationen auf der Website der Allianz gegen Antiziganismus: www.antigypsyism.eu 
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Compass (2015)  on käsikirja, joka kattaa monipuolisesti nuorten ihmisoikeuskasvatuksen 
aiheita.
Taking it seriously (2015) on Euroopan neuvoston ministerikomitean opas, joka sisältää 
neuvoja ja esimerkkejä toimista, joilla voidaan edistää heikommassa asemassa olevien 
nuorten sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Euroopan ihmisoikeussopimus (ECHR) on kansainvälinen ihmisoikeussopimus 
Euroopan neuvoston 47 valtion välillä. Se koostuu artikloista, jotka takaavat tarkoin 
määrätyt oikeudet ja vapaudet ja kieltävät epäoikeudenmukaiset ja haitalliset 
käytännöt.

Nuoria romaneja ja muita vähemmistöryhmiä koskevat asiakirjat

Barabaripen - Junge Roma sprechen über Mehrfachdiskriminierung (2014): tässä 
asiakirjassa romaninuoret jakavat henkilökohtaisia tarinoitaan moninaisesta syrjinnästä 
sekä yhteisönsä sisällä että sen ulkopuolella.

Knowledge is Power – Youth Understanding Antigypsyism (2018) : Euroopan 
romaniväestön ruohonjuuritason organisaatioiden verkosto (ERGO) ja ternYpe:n 5 
päivän tutkimuskokouksen aikana luoma raportti romanivastaisuudesta.

Mirrors (2015): käsikirja, joka on kehitetty romaninuorisoa koskeva 
toimintasuunnitelman (Roma Youth Action Plan), puitteissa romanivastaisuuden 
torjuntaan ihmisoikeuskasvatuksen ja epävirallisen oppimisen avulla.

Roma inclusion at local level (ROMACT) : Euroopan komission ja Euroopan neuvoston 
vuonna 2013 käynnistämän ohjelman tarkoituksena on auttaa kaupunginjohtajia ja 
kunnallisia viranomaisia työskentelemään yhdessä paikallisten romaniyhteisöjen 
kanssa kaikkia, romanit mukaan lukien, osallistavan politiikan ja julkisten palvelujen 
kehittämiseksi.

Right to Remember x (2014): Handbook for Education with Young People on the Roma 
Genocide and discrimination.

Viitteet
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Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus hyväksyttiin 
Euroopan neuvoston ministerikomitean toimesta 10. marraskuuta 1994, ja se tuli 
voimaan 1. helmikuuta 1998. Se on yksi kattavimmista kansallisiin vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksia suojelevista sopimuksista.

Roma Youth Action Plan on Euroopan neuvoston toteuttama toimintasuunnitelma, joka 
vastaa romaninuorten Euroopassa kohtaamiin haasteisiin ja monenlaiseen syrjintään, 
sekä pyrkii erityisesti heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämiseen, poliittisiin 
päätöksentekoprosesseihin ja rakenteisiin osallistumiseen Euroopan tasolla.

YK:n julistus kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksista hyväksyttiin vuonna 1992. Julistus asettaa keskeiset 
standardit vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista, ja se on keskeinen 
viitekehys Yhdistyneiden kansakuntien työlle. Se tarjoaa opastusta valtioille, sekä itse 
vähemmistöille, monimuotoisuuden hallinnassa ja syrjimättömyyden varmistamisessa, 
kun he tavoittelevat tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia.

Nuoria maahanmuuttajia ja pakolaisten taustoja koskevat asiakirjat

Raising young refugee’s voices in Europe and beyond (2008): Euroopan neuvoston 
ja YK:n pakolaisjärjestön yhteinen seminaariraportti, joka tuo yhteen pakolaisnuoret ja 
muut heidän hyväkseen työskentelevät nuoret.

STEP-by-STEP together: Support, Tips, Examples and Possibilities for youth work with 
young refugees : tämä julkaisu tarjoaa käytännön työkaluja nuorisotyöhön nuorten 
pakolaisten osallistamiseksi paikallistasolla

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (ja pöytäkirja) hyväksyttiin vuonna 
1951 Genevessä (ja vuonna 1967 sen pöytäkirja). YK:n monenvälinen sopimus on 
keskeinen oikeudellinen asiakirja, jossa määritellään, kuka on pakolainen ja kuka ei, 
pakolaisten oikeudet ja valtioiden oikeudelliset velvoitteet heitä kohtaan.

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö (UNHCR) perustettiin vuonna 1950, 
ja YK:n pakolaisvirasto on valtuutettu johtamaan ja koordinoimaan kansainvälisiä 
toimia pakolaisten suojelemiseksi ja pakolaisten ongelmien ratkaisemiseksi 
maailmanlaajuisesti, sekä pakolaisten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.
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Vammaisiin nuoriin liittyvät asiakirjat

Guide for accessible meeting for all (Euroopan Vammaisfoorumi - EDF): Opas kerää 
yhteen neuvoja ja toimia, jotka on otettava huomioon järjestettäessä konferenssia, 
joka vastaa kaikkien mahdollisten osallistujien, myös vammaisten, tarpeita.

How to make your political campaign accessible (FEPH) : verkkosivusto, joka tarjoaa 
helposti toteutettavia vinkkejä, jotta hankkeet tai poliittinen viestintä tavoittavat kaikki 
vammaiset eurooppalaiset.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (UNCRPD) hyväksyttiin 
vuonna 2006. Yleissopimus on tarkoitettu ihmisoikeuksia koskevaksi välineeksi, jolla 
on selkeä sosiaalisen kehityksen ulottuvuus. Siinä luokitellaan vammaiset ihmiset 
laajoihin kategorioihin ja vahvistetaan, että kaikkien vammaisten on nautittava kaikista 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Siinä selvennetään ja täsmennetään, miten 
kaikkia oikeuksia sovelletaan vammaisiin henkilöihin, ja yksilöidään alueet, joihin on 
tehtävä mukautuksia, jotta vammaiset henkilöt voivat todella käyttää oikeuksiaan.

Your rights in the European Union (FEPH) : Asiakirjassa annetaan historiallinen 
näkökulma vammaisten oikeuksien kehittymisestä EU:ssa ja kerrotaan vammaisten 
henkilöiden oikeuksista EU:n lainsäädännön mukaan.
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