Lärarens material

Ord och förklaringar
Agenda
Dagordning, verksamhetsprogram.
Värde
Någonting som man tycker är viktigt och eftersträvansvärt, exempelvis kärlek, utbildning eller
tro.
Dialog
Ett samtal där målet är att förstå varandra.
Etnisk grupp
En grupp vars medlemmar utgående från traditioner, ursprung, språk eller dylikt betraktas som en
enhetlig grupp, exempelvis samerna i Finland.
Människovärde
Varje människa har ett värde som människa och
individ. Till människovärdet hör bland annat jämställdhet, jämlikhet, öppenhet och icke-diskriminering.

Islamisering
Ett ord som används av högerpopulistiska grupper (vars verksamhet bygger på en kombination
av nationalism och populism) för att beskriva ett
hot som riktas mot deras idealbild av en europeisk livsstil. De upplever den islamska tron och de
islamska sederna som främmande. Enligt högerpopulisterna är islam en religion som har politiska
målsättningar och som hotar de västerländska
värdena. Hotbilderna anknyter till invandringen,
som har lett till att antalet muslimer i Europa har
ökat under de senaste årtiondena.
Jihad
I den islamska tron betyder jihad både en religiös
kamp med sig själv (det vill säga en strävan efter
att bli en bättre människa och muslim) och en
kamp för tron, ett så kallat ”heligt krig”.
Jihadist
En person som stödjer eller deltar i väpnad jihad
(”heligt krig”).
Nation
Ett självständigt folk som bor på ett och samma
område och har en gemensam statlig administration.

Nationalstat
En stat vars invånare till största delen har samma
nationalitet.
Kvotflykting
Finland tar emot kvotflyktingar som har beviljats
flyktingstatus av FN:s flyktingorgan UNHCR. Kvotflyktingarna väljs ut bland dem som UNHCR föreslår för Finland. Intervjuer görs där flyktingarna
befinner sig, oftast i flyktingläger eller i UNHCR:s
lokaler.
Matu
En nedsättande benämning på invandrare, från
finskans maahantunkeutuja (ung. ”inkräktare i
landet”).
Myt
En berättelse eller trosuppfattning som innehåller
hjältesagor, gudar eller övernaturliga väsen. Exempelvis antika myter och skapelseberättelser.
Nationalist
En anhängare av nationalism. Till nationalismen
hör en känsla av att de människor som bor i ett
visst område utgör en nation. Nationalismen
betonar folkens och nationernas betydelse i både
kulturen och politiken.
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Högern
Politiska grupperingar som är konservativa, det
vill säga uppskattar traditioner och ofta förhåller
sig negativt till förändringar, även sådana grupperingar inom partier och de riksdagsledamöter som
hör till dem.
Flykting
Personer som beviljats asyl i Finland eller som
tagits emot som kvotflyktingar får flyktingstatus.
Populism
Politisk verksamhet som ofta strävar efter popularitet genom uppvigling. Erbjuder enkla lösningar
på komplicerade problem.
Terrorism
Terrorism innebär våld eller hot om våld för att
uppnå egna mål och skapa oroligheter eller
rädsla. Terrorism som fenomen definieras som
verksamhet som omfattar handlingar som strider
mot nationella lagar eller internationell rätt samt
våld eller hot om våld som syftar till att skapa
oroligheter eller rädsla.
Terrorist
Utövare av terrorism, våldsman, mobbare.

Asylsökande
En asylsökande är en person som ansöker om
asyl i ett annat land än sitt hemland. Att få
ansöka om asyl är en mänsklig rättighet. Endast
en liten andel av de asylsökande beviljas flyktingstatus enligt FN:s flyktingavtal. Denna flyktingstatus bygger på personlig förföljelse.

Polarisering
Det att ett motsatspar bildas exempelvis inom
samhället eller mellan grupper, som betraktar sig
som varandras motståndare, ”goda och onda”.

Alternativa medier
Motmedier: källorna uppges inte, man strävar inte
efter objektivitet, fakta kan förvrängas, journalistens namn nämns inte, publikationen har ingen
ansvarig chefredaktör.

Extremhögern
Den mest extrema gruppen inom högern.

VOK
Mottagningscentral.

Etablerade medier
Traditionella medier: källorna anges, man strävar
efter objektivitet, fakta granskas, journalistens
namn nämns, publikationen har en ansvarig chefredaktör.
Vänstern
Vänstern har traditionellt ansetts förespråka socialliberalism och en stark statlig och offentlig förvaltning. Ordet används också om grupperingar
av detta slag inom partier och andra grupper.
Vänsterpartier har traditionellt även kallats arbetarpartier eller socialistiska partier.
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