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Fördom
En fördom är en åsikt som bildats oetiskt eller
ogrundat. En fördom grundar sig ofta på
bristfälliga kunskaper, varvid ens egna slutsatser
bygger på en negativ eller positiv uppfattning om
saken i fråga.
Etnicitet

Kulturell mångfald

Egenskap som varje människa har, som bland an-

Jämlik samexistens av grupper som representerar

nat påverkas av härkomst, språk, namn,

olika kulturella och språkliga bakgrunder. Under

släktskap, bostadsområde, sedvänjor, ekono-

senare tid har också begreppen pluralism och

miska band, religion och konst. Ingen av dessa

värdepluralism blivit allmänna. De avser att män-

egenskaper skapar enbart i sig etnicitet. Det som

niskors olikheter beaktas i vidare bemärkelse.

är av betydelse är den subjektiva etniska identi-

Pluralism- och värdepluralismtänkandet utgår från

tet som gruppmedlemmarna själva upplever.

att människor är likställda i förhållande till varandra trots att de är olika.

Kvotflykting
Kvotflykting är en person som Finland har tagit

Flykting

emot inom ramen för den årliga flyktingkvoten.

Person som åtnjuter internationellt skydd utanför
sitt hemland. Han/hon har kunnat beviljas asyl till

Integration

exempel på basis av FN:s allmänna konvention

Med integration avses invandrarens individuella

om flyktingars rättsliga ställning därför att han/

utveckling där målet är att invandraren ska delta i

hon har välgrundad fruktan för förföljelse i sitt

arbetslivet och samhällslivet och samtidigt bevara

hemland på grund av ras, religion, nationalitet,

och utveckla sitt språk och sin kultur.

tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på
grund av sin politiska uppfattning. Flyktingstatus

Invandrare,

får en person som någon stat beviljar asyl eller

person med invandrarbakgrund

som FN:s flyktingsekretariat UNHCR konstaterar

En person som flyttat för att permanent vistas i

vara flykting.

ett annat land, och som inte är finsk medborgare.
Invandrare är ett allmänt begrepp som används

Återflyttare

för att beskriva alla personer som inflyttat till ett

En finländare som en längre eller kortare tid varit

land såsom flyktingar, asylsökande, invandrare

bosatt utanför Finlands gränser och återvänder

och återflyttare. Ibland talar man också om utlän-

till Finland. I Finland tillämpas begreppet åter-

ningar, nyfinländare och etniska minoriteter, där

flyttare på både tidigare och nuvarande finska

visserligen också andra etniska minoriteter såsom

medborgare och på personer som kommer från

samer och romer ingår.

det forna Sovjetunionen, såsom ingermanländare
av finskt ursprung.

RASTI

Tietosivu
Rasism
Rasism innebär en tanke eller handling som
försätter människor i ojämlik ställning på grund av
etniskt ursprung. Enligt ett rasistiskt tankesätt kan
människor eller grupper av människor rangordnas
exempelvis på grund av hudfärg, nationalitet,
etniskt ursprung, kultur, modersmål eller religion.
Rasism kan uppträda på många sätt: den kan vara
helt synlig och organiserad eller vara handlingar
som sker i det fördolda som är svåra att upptäcka.
Migrant
En person som flyttat permanent till ett annat
land för att bo och arbeta där.
Diskriminering
Situationer och processer där en person hamnar eller sätts i en sämre ställning än andra
till exempel på grund av etnisk härkomst, kön,
ålder, religion, handikapp, sexuell inriktning eller
sexuell identitet. Diskriminering grundar sig inte
på hurdana människor verkligen är utan på vilka
föreställningar och förhandsantaganden man
kopplar till dem. Diskriminering handlar om att
stänga ute, och innehåller ett budskap om att
den diskriminerade är annorlunda och har lägre
värde.
Asylsökande
En person som begär internationellt skydd och uppehållsrätt i ett främmande land. Asylansökan görs
omedelbart vid ankomsten till landet eller så fort
som möjligt efter inresan.

Mottagningscentral/förläggning
Mottagningscentralerna är inrättningar som erbjuder logi, basutkomst och basservice, där boendet
för den asylsökande är gratis om han/hon inte
har inkomster eller egna tillgångar.
Likvärdighet
Likvärdig behandling av människor oberoende av
nationalitet, etnisk bakgrund, sexuell inriktning,
ålder, kön, handikapp eller andra egenskaper
hos en person. Enkelt uttryckt är likvärdighet att
godkänna olikheter och att respektera en annan
människa sådan hon är.

