Alla ska ha samma
rättigheter i Sverige
Plan mot diskrimering och kränkande behandling
för utbildning i svenska för invandrare

Alla ska ha samma rättigheter i Sverige. Det är ingen skillnad om
du är gammal eller ung, kristen eller muslim eller kvinna eller
man. Det spelar ingen roll om du har mörkt eller ljust hår, om du
äter nöt- eller fläskkött eller om du bär sjal eller slöja. Ingen får
vara dum mot dig för att du kommer från ett speciellt land, är
homosexuell eller har en funktionsnedsättning. Alla ska behandlas
lika!

Kränkande behandling och diskriminering är förbjudet.
Elever och lärare arbetar tillsammans för att detta inte ska
hända på utbildningen i svenska för invandrare (sfi). Vi
arbetar med dessa frågor i klassrummet varje dag t.ex. genom
diskussioner, grupparbeten och samtal mellan elev och lärare.
Om du blir utsatt för kränkande behandling eller
diskriminering eller du ser att någon annan kränks eller
diskrimineras kan du säga till din lärare, rektor eller kurator.

På sfi ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt
En kränkande behandling är när man gör något som kränker
en annan människas värdighet. Att kränka betyder att en person
är mycket elak mot dig och t.ex. säger att du är en dålig människa
som inte är värd något. Kränkningar kan t.ex. vara:
‐
‐
‐
‐

fysiska, att en person slår eller knuffar dig
verbala, att en person säger något elakt till dig
psykosociala, att ingen pratar med dig eller att alla går när
du kommer
texter och bilder (sms, mms eller mejl)

Att diskriminera betyder att en person är orättvis mot dig för att
du har en viss hudfärg eller är av ett visst kön (kvinna eller man).
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Så jobbar vi med det på sfi
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