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 Studium vizyon
Calışma Vizyonumuz, ayrımcılıktan ve diğer taciz edici 
muamelelerden uzak, şiddet ve şiddet tehditlerinden uzak bir 
okul ve işyeri yaratmaktır. Kısıtlayıcı ve ayrıcalıklı normlardan 
arınmış bir okul yaratmak istiyoruz. 

İnsanların eşit değer ve haklarına saygı duyulan kapsayıcı bir 
okul ve iş yeri yaratmak istiyoruz. 

Ayrımcılığın, tacizin ve kötü muamelenin temelini oluşturan fikir 
ve normları görünür kılmak, sorunsallaştırmak ve değiştirmek 
için işimizde norm-eleştirel bir bakış açısıyla çalışmak istiyoruz. 

Okullarımızdaki çalışma koşulları, cinsiyet, etnik köken, din ve 
inanç, trans kimliği ve cinsiyet ifadesi, engellilik, cinsel yönelim 
ve yaşa bakılmaksızın herkese uygun olmalıdır. 

Ayrımcılık Yasası diyor 
Hiç kimseye farklı davranılamayacağı için: 

• Cinsiyet 

•  Transseksüel kimliği veya ifadesi 

•  Etnik köken 

•  Din veya diğer inanç 

•  Engellilik 

• Cinsel yönelim 

• Yaş



Hiç kimseye zorbalık, tehdit veya…
Hiç kimseyi zorbalık, tehdit veya vurma gibi tacize 
maruz bırakmamaılsınız. Birini derinden yaralayan bir şey 
söylemek veya yazmak da olabilir. Söylentilerin yayılması ve 
dundurulması diğer örneklerdir. Bir defa olması yeterlidir. 

Başkalarına hakareti, tehditi, kızmayı veya üzgün hissettiren 
kelimeler tekrar söylemek, yazmak veya yapmak taciz 
etmektir. Bu durum sınıfta veya okul kafesinde, internette 
veya bir metin mesajında olabilir. 

Vücutla veya seksle ilgili olan ve hoş olmayan bir durum 
algılanan bir şeyi söylemek veya yapmak ise cinsel tacizdir. 

Okulun herkesin eşit değeri için kuralları
• Hiçbir personel veya öğrenci, kimseye ayrımcılık veya taciz 

edemez, yazamaz veya bunu ifşa edemez.

• Hiçbir personel veya öğrenci bir başka öğrenciye herhangi 
bir şekilde zorbalık yapamaz, tehdit edemez, vuramaz veya 
hakaret edemez.

• Herkes kuralları bilmeli ve bunlara uymalıdır. Öğretmenler 
ve öğrenciler okuldaki kurallar hakkında konuşmalıdır.



Burayı kes

Daha fazlasını www.studiumgbg.se adresinde okuyun

• Herhangi bir yorumun var mı?

Studium’da biriyle konuşabilir veya eğitim idaresine bir yorum 
iletebilirsiniz. Bunu şu adreste yapabilirsiniz: www.studiumgbg.
se, ön sayfada “Yorumlar” altında.

• Herkes için eşit değer için tüm Planı okuyun

Bütünüyle www.studiumgbg.se adresinde Study Information 
altında mevcuttur.

Ayrımcılık hakkındaki bu kitapçığın anlamını ve Studium’daki 
herkesin eşit değerini okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum.

Tarih YYYY-AA-GG

Öğrencinin adı, ve soyadiÖğrencinin imzasi 

Eyer bir şey olursa 

•  Ne olduğunu anlatın. 

• Bir öğretmen, küratör, eğitim lideri, müdür 
ile konuşabilir veya 3:ncü kattaki danişmaya 
gidebilirsiniz. 

• Bir daha olmaması için yapılması gerekenleri 
birlikte yapariz.


