Lärarens material

Tema: Finländskhet
Uppgift 1: Finländskhet och finländska värden
Vad tänker du på när du hör ordet finländskhet? Vad tycker du är viktigt
för finländarna? Hur känner man igen en finländare?
Skriv upp någonting som du tycker är viktigt för finländarna på tavlan.
Diskutera tillsammans de ord som ni har skrivit upp. Hur väl beskriver
de tillsammans finländskheten? Vad mer borde absolut vara med?
Om ni har tid kan ni också göra uppgiften genom att i små grupper
klippa ut bilder ur tidningar och tidskrifter och göra en affisch som
beskriver finländskheten. Grupperna presenterar sina affischer för
varandra och man diskuterar de tankar de ger upphov till.
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Tema: Finländskhet
I videon visas olika kommentarer om finländskhet. Personer med väldigt olika åsikter kommer
till tals. Det är enklare om man först diskuterar frågorna i små grupper eller parvis.

Uppgift 2: Hem, tro och fosterland – Vad betyder det?
Hur uttrycks polarisering i kommentarerna? Vad betyder hem, tro och
fosterland för dig? Vem får vara finländare? Vem tillhör finländskheten?
Älskar så kallade mångkulturalister Finland? Kan en person vara
fosterländsk och stolt över finländskheten, men samtidigt vara positivt
inställd till invandring?
av snötäckta fält och skogar, kommentarer.
” Flygbild
#1 Hem, tro och fosterland. Vänstern vill förstöra dessa tre viktiga element. En etniskt enhetlig nation, en nationalstat, som är den enda form som består genom historien...
#2 Med tanke på jihadisternas agenda är det ganska bra för dem att extremhögern vinner mark i Europa. De kan
använda det i sin rekrytering.
#3 Jag skulle vilja prata med er om hem, tro och fosterland. Det betyder inte hem, tro och IS-land.
#4 Det har skapats en myt om att stöd för EU är detsamma som islamisering av Finland. Och alla som inte anser att
alla invandrare är terrorister är mångkulturalister som stödjer NATO och EU.
#5 Man har fått godtrogna människor att tro att svart är vitt och vitt är svart, och till och med regnbågens färger
har vanhelgats.
#6 Finländskheten tillhör oss alla.
#7 När har det finska lejonet och flaggan blivit rasistiska?
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Tema: Finländskhet
Fundera på Finland först!-demonstrationen i Helsingfors ur ett finländskt perspektiv. Det är enklare
om man först diskuterar frågorna i små grupper eller parvis.

Uppgift 3: Finländska symboler och hatretorik
Vilka symboler som är viktiga för Finland och finländskheten syns här?
Hur används symbolerna? Hur känns det?
Finlands flagga, det finska lejonet, sånger. Diskutera vilka känslor användningen av viktiga finländska symboler i det här sammanhanget väcker.

Finland först!-demonstration Folket talar.
” Helsingfors,
Man med snaggat hår: Alltså verkligen, de unga måste få en röst, de måste aktivera sig, det går åt helvete om det
fortsätter så här. Nu får det fan vara nog!
Finlands mö: Därför ställer vi krav, lägger våra armar runt den finska möns land. Så skyddar vi Nordens barn och driver
ut mörkrets soldater. Tack och älska Finland.
Man i grismössa: Det här är en fin dag för den europeiska kulturen. Den här dagen för drygt 300 år sedan sade
Jan Sobieski att ingen får ta Europa. Europa är européernas land. Vi måste göra samma sak i Finland. Finland först!
Finländarna först. Ingen ska komma och tala om för oss hur vi ska leva i vårt eget land! Den där jävla islam ska bort
från Finlands gator!
Man: Jag vet inte vad Helsingforspolisen har för problem när de låter de där idioterna hålla på där borta.
Kvinna: Först till er mångkulturalister där bakom. Nästa gång är det er tur. Sedan när ni har blivit våldtagna. Vi har
varit på de här mångkulturalisternas sida, så vi kan inte berätta att vi har blivit våldtagna av de här jävla negrerna.
Sedan börjar folk kasta sten på er och säga att ”vistas inte på vårt område utan slöja”. ”Ni är otrogna horor.” Tänk
på det, jävla svikare!

