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om Forum För levande historia 
forum för levande historia är en myndighet med uppdrag 
att främja arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, 
med lärdomar från förintelsen. vi bedriver verksamhet med 
inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

@LevandehiStoria

ta rasisMen  
på allvar

Mitt under raskravallerna i USA på 1960-talet blir för-
fattaren James Baldwin intervjuad i en amerikansk talk-show.  
Baldwin, själv svart, får frågan varför svarta i USA fortfarande 
upplever hopplöshet. De har ju trots allt fått det bättre. 
– Svarta är borgmästare och idrottsmän. De får till och med 

medverka i tv-reklam. Blir det bättre samtidigt som det är hopp-
löst? frågar intervjuaren. 
Baldwin ger svar på tal:
– Det handlar inte om en enskild svart person här eller där.  

Den verkliga frågan är hur det ska gå för detta land. 

intervjun illustrerar inte bara den faktiska ojämlikheten 
mellan den vita och svarta befolkningen i USA, den blottlägger 
också olika föreställningar om rasismens konsekvenser. Är rasism 
en fråga för den och de som drabbas av den, eller för hela samhället? 

sedan 1960-talet har kunskapen om rasismens historia och 
samhälleliga verkningar ökat betydligt. Forskare från olika disci- 
pliner är tämligen överens om att rasism och intolerans angår oss 
alla, liksom att frågan om alla människors lika värde är funda-
mentet i det demokratiska samhället. 

det här Magasinet innehåller olika perspektiv på rasism och 
hur den kan motverkas. I bakgrunden finns medvetenheten och 
kunskapen om faran med att inte ta rasismen på allvar. 1900-talets 
folkmord, särskilt Förintelsen, är varnande exempel på hur det 
annars kan sluta, något som Forum för levande historia ständigt 
bidrar till att upplysa om. 

i dag finns det många goda exempel på människor och på 
verksamheter över hela Sverige; inom civilsamhället, i kommuner, 
på myndigheter, inom kultur- och forskarsamhället; som gör skillnad. 

Låt oss inspireras av deras kunskaper och erfarenheter! 

 

Ingrid Lomfors, överintendent Forum för levande historia

 
i bakgrunden finns  

kunskapen om faran med att inte

förorD
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prata rasism är en satsning där forum för levande historia 
samlar alltifrån utbildningsmaterial och rapporter till poddar, 
filmer och evenemang som på olika sätt rör rasism.
mer information på levandehistoria.se/pratarasism
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när foruM för levande historia 
2014 ställde frågan om huruvida man anser 
att några grupper utsätts för rasism i Sve-
rige svarade 55 procent av de tillfrågade ja. 
När samma fråga ställdes igen i slutet av 
2017 hade andelen som svarade ja ökat till 
över 80 procent.
– En absolut majoritet svarar ja på frågan 

om det finns grupper i det svenska sam-
hället som utsätts för rasism. Där kan vi se 
en markant förändring från 2014. Det är 
många som rört sig från att uppge att de 
inte vet, till att säga att det förekommer. 
De som säger nej är relativt lika mellan 
de båda undersökningarna, men 2014 var 
gruppen som var osäker väldigt stor, säger 
Oscar Österberg, forskningssamordnare på 
Forum för levande historia och författare 
till rapporten.

i undersökningen ställs också frågan 
om vilka grupper man anser vara utsatta 
för rasism. Här finns stora likheter i vilka 
grupper som nämns med tidigare under-
sökningar.
– Vi kan se att det är ungefär samma 

grupper som nämns när vi frågar vem som 
utsätts för rasism i Sverige jämfört med 

undersökningen 2014. Däremot är den 
inbördes ordningen ändrad. Till exempel 
nämner en större andel i den här under-
sökningen att judar är utsatta för rasism 
och färre att romer är det. 

anledningen till denna förändring 
ger rapporten inget direkt svar på, men 
uppmärksamheten för olika gruppers ut-
satthet, inte minst i medier, kan vara en 
förklaring.
– Det behövs ytterligare studier för att 

förstå varför denna förändring har skett, 
men en möjlig förklaring till att judar 
nämns oftare är att undersökningen gjor-
des strax efter attentatet mot synagogan 
i Göteborg i december 2017. Vi kan inte 
belägga att det haft en inverkan på resulta-
tet, men det påverkar sannolikt att händel-
sen fick ett stort medialt utrymme, säger 
Oscar Österberg.
– På samma sätt kan vi se att romers si-

tuation i Sverige var en stor medial fråga 
hösten 2014, men inte på samma sätt vid 
tiden för denna undersöknings genom-
förande. Även om vi inte kan bevisa detta 
samband kan det vara en faktor som påver-
kar resultatet, fortsätter Oscar Österberg.

rapporten ger också information 
om skillnader i svar beroende på genera-
tionstillhörighet. De äldre nämner i högre 
utsträckning judar som en grupp som ut-
sätts för rasism än de yngre. I de yngre 
svarsgrupperna har man en större benä-
genhet att svara att alla kan utsättas för 
rasism. 
– Det skulle behövas ytterligare forskning 

för att få svar på varför det ser ut så här. 
Min hypotes är att det har att göra med 
att rasism som begrepp utvecklats över tid 
och beroende på när man växt upp formas 
ens uppfattning olika. Det finns forskning 
både inom sociologin och psykologin som 
pekar på att ens världsbild i mycket formas 
när man är mellan 17 och 25 år, säger Oscar 
Österberg.

foruM för levande historia ge-
nomför löpande olika studier och publice-
rar dessa i rapportform. Syftet är både att 
utveckla den egna verksamheten och bidra 
med kunskap i samhällsdebatten.
 – Vi gör den här typen av undersökningar 

främst för att göra vår verksamhet bättre. 
Vi måste ständigt bygga på vår kunskap 
om hur människor uppfattar saker för att 

det finns 
rasisM i sverige

Fler anser att

Hur utbredd tycker människor i sverige att rasismen är och vilka 
drabbas av den? Det har forum för levande historia undersökt i en 
nyligen släppt rapport. resultaten visar bland annat att allt fler 
anser att det finns grupper som drabbas av rasism och att många 
anser att rasismen ökar i samhället.
TexT: Johan rahm

unDEr- 
söKning
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kunna föra ett bra samtal och ta fram bra ma-
terial, säger Oscar Österberg.

– Vi hoppas naturligtvis att andra ska ha nytta 
av den kunskap vi tar fram. Det finns inte så 
många studier på området och vi vill bidra med 
kunskap som andra kan både få ökade insikter 
utifrån och bygga vidare på. Den här typen av 
studier kan förhoppningsvis bidra till en min-
dre polariserad debatt och främja kunskaps- 
baserade samtal istället.

en studie soM denna väcker också frågor 
som kan inspirera till nya studier och under-
sökningar. Oscar Österberg ser flera sådana 
möjliga spår.
– Jag är väldigt intresserad av att förstå mer av 

varför olika personer väljer att lyfta fram olika 
grupper. Vad spelar rapportering i media för 
roll i detta och vad speglas av en faktisk ut-
satthet? Jag är också intresserad av vad genera-
tionsfrågan har för betydelse för vår världsbild 
och för hur vi ser på nutid och framtid, säger 
Oscar Österberg.

det webbaserade klassruMsMaterialet ”Källkritik, historiebruk & rasism” 
är ett av Forum för levande historias mest använda material. Materialet vänder sig till 
elever och lärare i årskurs 7-9 och gymnasiet.
– Genom övningar och med hjälp av olika källor ges eleverna möjlighet att träna 

sitt kritiska tänkande. Eleverna får också kunskap om rasism och intolerans mot 
olika grupper i historien och får reflektera över situationen i dag. Till materialet 
finns även en lärarhandledning, berättar Camilla Sjöström, pedagog på Forum för 
levande historia.
Det interaktiva klassrumsmaterialet är helt webbaserat. Arbetsmaterialet består av 

originalkällor och bygger på händelser i Sveriges historia som har koppling till islamo- 
fobi, afrofobi, antisemitism, antiziganism och rasism mot samer. 

Källkritik, historiebruk & rasism  
- ett digitalt klassrumsmaterial

reality check är ett Mobilspel där användaren följer en fiktiv persons liv un-
der fem dagar. Utifrån händelser kopplade till rasism, diskriminering och fördomar 
får användaren bestämma hur den valda karaktären ska agera. Spelet riktar sig främst 
till barn och ungdomar i åldrarna 13–19 år. 
Bakom projektet står Teskedsorden, Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk och 

Mångkulturellt Centrum.
– Syftet med Reality Check är att visa barn och ungdomar hur det kan kännas att 

bli dömd utifrån sitt utseende och med detta starta en diskussion om hur vi bemöter 
varandra i samhället, säger Irupé Pozo Graviz, projektledare på Teskedsorden. 
Scenerna i spelet baseras på intervjuer och händelser som organisationerna bakom 

projektet samlat in, bland annat under besök på skolor i Motala, Stockholm, Göte-
borg och Helsingborg. Parallellt med spelet ges eleverna korta lektioner om rasism i 
Sveriges historia. Till appen finns även en lärarhandledning. 

reality Check  
En app mot rasism

I slutet av 2017 genomförde Forum för 
levande historia, i samarbete med Novus, 
två undersökningar om människors upp- 
fattningar om förekomsten av rasism i Sve-
rige. Totalt genomfördes 2 112 intervjuer 
med individer i åldrarna 18–79 år, i den för-
sta undersökningen deltog 1 111 personer 
och i den andra deltog 1 001. 

Rapporten finns på levandehistoria.se

om undersökningen
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anser du att några grupper i det svenska  
samhället utsätts för rasism?

anser du att rasismen i det svenska samhället 
förändrats under de senaste 12 månaderna? 



6 Forum För levande historia – Prata rasism

TexT: CharLie oLofSSon

högerextreMa  
sajter

Granskning av

i rapporten ”Det vita hatet – radikal nationalism i digitala miljöer”  
kartläggs de största digitala miljöerna för högerextrema i sverige. 
ironin, symbolerna och de råa skämten skapar en känsla av 
gemenskap, säger lisa Kaati, projektledare och forskare vid 
totalförsvarets forskningsinstitut (foi).
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mjölk och talet 1488. Syftet med symbo-
lerna kan till exempel vara att skrämmas 
eller att signalera avsändarens politiska 
identitet, menar Lisa Kaati.
 

– Vissa lägger talet 1488 i sitt användar-
namn för att tydligt visa för andra vilka de 
är och vad de tycker är viktigt, säger hon.
Hon upplever att allmänheten ofta inte 

känner till de nya högerextrema symbolerna, 
som i många fall har lånats till Sverige från 
den så kallade alt-rightrörelsen i USA. 
Siffran 14 hänvisar vanligtvis till de 14 or-
den i ett välkänt citat av den amerikanska 
nationalisten David Lane. Siffran 8 står för 
alfabetets 8:e bokstav, H och 88 hänvisar 
vanligtvis till ”Heil Hitler”.
– Det är viktigt att veta vad de här sym-

bolerna står för, nu när de dyker upp här, 
säger hon.

Söker förklaringar till hatet 
I rapporten försöker forskarna ge psykolo-
giska och sociologiska förklaringar till hur 
människor kan börja ogilla andra så starkt 
att det urartar i verbala kränkningar och 
hot. En del av förklaringen finns i att skri-
benterna i kommentarsfälten skyddas av 
anonymiteten, tror Lisa Kaati. Det bildas 
också en kultur där starka uttryck normali-
seras eller rent av förväntas, fortsätter hon. 
– Det kan kännas som att du måste ut-

trycka dig på det här sättet för att få vara 
med i gruppen.

Hatet från högerextrema riktas oftast mot 
politiker, journalister eller andra offentliga 
personer.
– En stor fara är att snart kanske ingen 

vill bli politiker längre på grund av hoten, 
och journalister kommer kanske välja att 
skriva under dold identitet, säger Lisa Kaati.

Möjligheten att förbjuda hatbudskap och 
våldsbejakande propaganda har diskute-
rats den senaste tiden och frågan tas också 
upp i FOI:s rapport. Forskarna tror inte att 
det är rätt väg att gå. 
– Om vi tar bort vissa typer av hatuttryck 

finns en risk att det bara kommer tillbaka 
i en annan form. Och vem bestämmer 
egentligen vad som är propaganda och 
vad som ska förbjudas? I ett demokratiskt 
samhälle har jag svårt att se förbud som en 
väg framåt, säger Lisa Kaati.

– det är viktigt att granska de natio-
nalistiska webbsidorna. Det finns inte så 
mycket forskning om dem, och det tror 
jag delvis beror på risken att själv bli ut-
hängd, säger Lisa Kaati, forskare vid FOI 
och projektledare för myndighetens reger-
ingsuppdrag att kartlägga och analysera 
våldsbejakande extremistisk propaganda. 
Uppdraget är en del i regeringens natio-
nella plan ”Samlat grepp mot rasism och 
hatbrott”.

I ”Det vita hatet” kartläggs nationalistiska, 
invandringskritiska och nazistiska digitala 
medier i Sverige. I granskningen ingår både 
redaktionellt material och sammanlagt fyra 
miljoner kommentarer. Kartläggningen visar 
att Samnytt (tidigare Avpixlat) har tappat 
användare de senaste åren medan den ut-
talat nazistiska sidan Nordfront har vuxit. 
 – Det är svårt att säga vad det beror på. 
Om användarna har gått över till Nord-
front är det en obehaglig utveckling. Det 
kan också vara så att Nordfront har fått 
nya användare eftersom avsändaren, Nord-
iska motståndsrörelsen, har fått mer upp-
märksamhet, säger Lisa Kaati.

Efter att rapporten hade publicerats fick 
hon och medarbetarna själva veta hur det 
känns att bli måltavla för extremhögern. 
Rapporten fick stor spridning på de gran-
skade webbsidorna och även om forskarna 
är experter på hatuttryck, överraskades de 
av kraften.
– Vi visste hur man diskuterar på de här 

sidorna, men vi var ändå inte tillräckligt 
förberedda. Det var obehagligt att se hur 
rapportförfattare benämndes som ”blattar”, 
”judeskänderskor” och ”vänsterextrema”, 
säger Lisa Kaati. 

Mycket ironi och råa SkäMt
Innan FOI började med kartläggningen av 
de högerextrema sajterna analyserade de 
propagandan från terrororganisationen IS, 
och Lisa Kaati pekar på en tydlig skillnad 
i retoriken.
– De högerextrema rörelserna är mer fly-

tande. De använder mycket ironi, symboler 
och interna skämt. Det gör dem svåra att 
greppa, säger hon.

I rapporten listas symboler som är vanliga 
inom extremhögern, som grodan Pepe, 

Ett femtontal myndigheter genomför ar-
bete mot rasism och homo- bi- samt trans-
fobi inom ramarna för regeringens plan 
”Samlat grepp mot rasism och hatbrott”. 
Genom samordning ska möjligheterna till 
samverkan mellan myndigheterna öka och 
förutsättningarna för lärande myndighe-
terna emellan förbättras. 
– Myndigheterna bjuds bland annat in till 

forumträffar där de får utbyta erfarenheter 
och ta del av kunskap från experter på 
myndigheterna, forskare och civilsamhället, 
berättar Mikael Öhman Almén, projekt- 
ledare på Forum för levande historia.
Ett urval av de myndigheter som har upp-

drag inom ramarna för planen redovisar 
sitt arbete till Forum för levande historia 
årsvis. Genom redovisningarna kan svårig-
heter och lärdomar identifieras. Uppdraget 
att samordna den nationella planen gäller 
till och med 2019 och redovisas i april varje 
år. I arbetet med uppdraget har Forum för 
levande historia en referensgrupp där repre- 
sentanter från ett tjugotal organisationer 
inom civilsamhället ingår.
I sin senaste rapport till regeringen läm-

nade Forum för levande historia även ett 
antal förslag inför det fortsatta arbetet.
– Förslagen handlar om att regeringen bör 

överväga behovet av nya nationella mål för 
arbetet mot rasism och om fler myndig- 
heter borde ingå i planen. Vi ser också ett 
behov av större långsiktighet i regeringens 
uppdrag till myndigheterna, säger Mikael 
Öhman Almén.

Myndigheters 
arbete 
Mot rasisM 
oCh hatbrott

forum för levande historia har i 
uppdrag att samordna regeringens 
nationella plan mot rasism, liknande 
former av fientlighet och hatbrott.  

TexT: bodiL Sundén

symboliken kring mjölkdrickandet bygger på en föreställning om den vita kroppens 
perfektion. associationen mellan mjölken och vit maktrörelsen kan spåras tillbaka till den 
genetiska mutation som ligger bakom många nordeuropéers förmåga att tillgodogöra sig 
mjölk som vuxna. Källa: Det vita hatet – radikal nationalism i digitala miljöer
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På uppdrag av regeringen har Skolverket tagit fram material för 
konkret stöd i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. De 
har också genomfört konferenser och utbildningar riktade till 
pedagoger och annan skolpersonal. 

Tillsammans med Forum för levande historia och i samverkan 
med lärosäten har Skolverket erbjudit kursen ”Att motverka rasism 
och främlingsfientlighet i förskolan och skolan”. Kursen har ge-
nomförts i tre omgångar på elva lärosäten. Responsen från del-
tagarna har varit positiv, säger Johan Lilly Gyberg. Genom sats-
ningen har Skolverket bland annat tagit fram materialet ”Koll på 
främlingsfientlighet”. Med hjälp av det ska skolpersonal kunna 
göra en självskattning av den egna verksamheten och få syn på 
vilka problem just de har att arbeta med. 

VithetSnorMer och trakaSSerier
Rasism kan komma till uttryck i skolan på olika sätt. 
– Det kan finnas en vithetsnorm som elever kan stöta på i läro-

böcker, filmer och i hur det pratas, och det kan bidra till rasism, 
säger Johan Lilly Gyberg. 
Det kommer också in anmälningar om trakasserier och kränk-

ningar i skolan till Diskrimineringsombudsmannen och Skol- 
inspektionen. 
– Det är viktigt att skolpersonal kan identifiera trakasserier när 

det förekommer, har samsyn och vet hur de ska göra. Det måste 
finnas rutiner och riktlinjer på skolan för detta.

Enligt skolans styrdokument ska alla skolor arbeta för människors 
lika värde och för demokratiska värden. Tyvärr räcker det inte att 
slå fast det i dokument, konstaterar Johan Lilly Gyberg.
– Kunskapshöjande insatser kan vara en nödvändig förutsätt-

ning för att skolorna ska leva upp till kraven i styrdokumenten.  
Vi behöver arbeta systematiskt med de här frågorna. 

Viktigt Med SaMVerkan
Skolverkets satsning genomförs inom ramen för regeringens plan 
”Samlat grepp mot rasism och hatbrott”. Genom planen har det 
skapats forum för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan perso-
ner som arbetar mot rasism och intolerans på olika myndigheter. 
– Det är otroligt viktigt att regeringen har satt det här på dag-

ordningen. Genom att arbeta tillsammans får vi del av varandras 
kompetens och det ger också arbetet större tyngd, säger Johan 
Lilly Gyberg. 

i arbetet Mot  
rasisM

Pedagoger stöttas

skolverket har genomfört utbildningsinsatser för att 
stärka arbetet mot rasism på skolor och förskolor. 
frågorna väcker stort engagemang bland pedagoger och 
annan skolpersonal, upplever Johan lilly gyberg,  
undervisningsråd på skolverket.

TexT: CharLie oLofSSon  
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utställningen vi är roMer – möt människorna bakom myten 
visas just nu på Norrbottens museum i Luleå. Utställningen be-
rättar om romers vardag och historia. Om 500 år av utanförskap, 
tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp.
Utställningen bygger på intervjuer, foton och filmer gjorda med 

eller av romer och har tidigare visats i Göteborg, Stockholm, 
Malmö och Umeå. 
Skolklasser ges möjlighet att under guidade visningar av utställ-

ningen diskutera myterna bakom de stereotyper av romer som än 
i dag lever i vårt samhälle.
Utställningen är producerad av Göteborgs stadsmuseum och 

utvecklad i samarbete med Forum för levande historia. Projektet 
bygger på ett initiativ av de romska aktivisterna Bagir Kwiek 
och Tereza Eriksson, journalisterna Sofia Hultqvist och Cecilia 
Köljing samt fotografen Maja Kristin Nylander.
Utställningen visas på Norrbottens museum från 15 september 

2018 till 9 juni 2019.

foTo: maJa kriStin nyLander

f r å n  f o r u m  f ö r  L e va n d e  h i S t o r i a S  b i b L i ot e k a r i e

3 boKtips  
oM rasisM

det ohyggliga arVet:  
SVerige och fräMlingen  
genoM tiderna
Christian Catomeris.  
Ordfront förlag, 2017.
En bok om de förhållningssätt som 
präglat svenskars syn på ”främlingar” 
från medeltiden fram till i dag.  
I nyupplaga med nyskrivet kapitel.

raSiSMen i SVerige:  
nyckeltexter 2010-2014
Red. Lawen Mohtadi och Devrim 
Mavi. Natur & Kultur, 2014.
En antologi med texter om rasism, 
identitet och samhällsförändring. 

raSiSM: 
en hiStoriSk öVerSikt 
Georg M Fredrickson. Historiska 
Media, 2005. 
En översikt över den väster- 
ländska rasismens framväxt  
genom historien.   

norrbottens museum visar  
vi är romer

Nu kan skolor i hela Sverige använda ett kostnadsfritt webb- 
material om antisemitism i undervisningen. Bakom satsningen 
står Forum för levande historia och Svenska kommittén mot anti-
semitism (SKMA).
– Det är ett väldigt tillgängligt och överskådligt material, som 

underlättar för lärare och elever att jobba med de här frågorna. Det 
erbjuds goda möjligheter till fördjupningar, men också till att av-
sätta bara en lektionstimme om så önskas, säger Stefan Andersson, 
projektledare vid Forum för levande historia.
Det webbaserade materialet ”Antisemitism – då och nu” riktar sig 

i första hand till elever på högstadiet och gymnasiet, men är även 
tillgängligt för allmänheten. Syftet är att ge grundläggande, forsk-
ningsbaserade kunskaper om antisemitism i ett historiskt och sam-
tida perspektiv. Förhoppningen är också att öka förståelsen för varför 
antisemitism utgör ett problem, samt öka förmågan att identifiera  
och bemöta antijudiska uppfattningar.

nytt Material  
Mot antiseMitisM

Elias seyoum, bibliotekarie, 
forum för levande historia

Besök gärna Forum för levande historias referens- 
bibliotek i Gamla stan i Stockholm. Ett bibliotek 
med böcker om bl.a. Förintelsen, demokrati,  
rasism och mänskliga rättigheter.
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möt Kayo 
CHingonyi

Mellan  
världar
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Den brittisk-zambiske författaren Kayo Chingonyi utforskar i sin poesi frågor om identitet  
och etnicitet. Hans diktsamling “Kumukanda” har fått stor uppmärksamhet i storbritannien.  
nu har den översatts och introduceras till en svensk publik.

i en anteckningsbok och i huvudet. Där samlas orden 
och intrycken. Orden från raptexter, orden runt omkring oss.
– För mig är ord både abstrakta och konkreta på samma gång.  

De är ljud och mening. De kan leva i vår tankevärld och samtidigt 
brukas. Dikten ”N-ordet” har inspirerats av idén om att ord har 
en egen inneboende verkan, något jag först blev intresserad av när 
jag läste litteraturteori och författare som Judith Butler, Denise 
Riley och J L Austin, berättar Kayo Chingonyi.
 
i debutdiktsaMlingen ”Kumukanda” som kom ut 2017 for-
mas orden kring etnicitet, identitet, maskulinitet och migration. 
Kayo Chingonyi undersöker passagen mellan olika världar, vem 
han är och uppfattas vara. Från hösten 2018 finns ”Kumukanda” 
i svensk översättning.

kayo chingonyi föddes 1987 i Zambia och kom som sexår-
ing till Storbritannien, strax efter att hans far dött. Han växte upp 
i Newcastle, Essex och London och när han nyss fyllt tretton år 
dog även hans mor.
– Titeln ”Kumukanda” betyder initieringsrit, berättar Kayo 

Chingonyi. En rit för unga Luvale-män i Zambia. Att han själv 
missat den riten blev som en metafor för saker han missat i en 
kultur som var en del av honom, men ändå långt borta. Det fick 
honom att ta fasta på det som hade fört honom in i vuxenvärlden.
 Att förlora sina föräldrar är något som tvingar människor att 
växa upp fortare än de annars skulle gjort. Att som svart man 
ständigt rasifieras innebär också situationer som tvingar en att 
bli vuxen snabbt, på grund av hur andra ser dig. Att lära sig föra 
sig på ett visst sätt. Det är många saker som ersatt riten, menar 
Kayo Chingonyi.
 
dikterna bär på hans erfarenheter, men för Kayo Chingonyi 
handlar det kreativa skapandet om att genom en text eller en dikt 
bidra till att någon annan reflekterar över sitt eget liv, att texten 
får liv när den lever utanför honom.
Skapandet handlar också om att upprätthålla ett öppet samhälle.
– Det är slående att alla förtryckande regimer genom historien, 

då menar jag även i vår tid, har försökt begränsa det kreativa ska-
pandet, säger Kayo Chingonyi.
 
skrivandet började i tioårsåldern och vägen till poesin 
gick via musiken och raptexterna som han lärde sig utantill. Ut-
forskandet av rytmer och rim fortsätter att vara en stor inspiration.
– Det är ofta musiken som inspirerar mig att skriva, på samma 

sätt som en mening i en text kan inspirera, hur orden fått en sär-
skild ton eller känsla. 

TexT: bodiL Sundén

N-ordet
I.
Din sluge fan. Som lurar i en Pinterpjäs eller
slungas ut från en skåpbils nervevade fönster;
min skugga på denna illa upplysta väg, fast
du har smusslats ut ur hövliga samtal. Så när
en vän till en vän har dig på tungan är det ju
inte dig han menar, finns inget skäl att brusa
upp, han ironiserar bara om ironin;
gör vin av historiens onda blod. Tänk på hur
du kom in i mitt liv den dagen, på löv strödda
sådär som jag aldrig förr hade sett dem strödda,
och slog mig i skallen med dina mörka händer.

II: 
”Pretty little lighty but I can get dark” 
 – ”Get Dark”, Mz Bratt

Du kom tillbaka som tjockläppar, pepparhår, svärt
så svart att du är svärt, så ordet fastnade på
våra tungor, överskuggade – trodde vi – all 
rädsla för att nån närsomhelst skulle märka det 
och vi bli till avigsidan av en natthimmel.
Numera är du en pretty little lighty som kan
get dark, för mörk betyder fortfarande gatan
lika med odjur lika med stick till Benfleet nu.
Jag kan inte se en musikvideo på nätet
utan att du trollar i kommentarsfältet,
mördande snygg i dina new age-binära kläder.

Ur “Kumukanda” i svensk översättning av Helena 
Hansson, utgiven på Rámus.

Mellan  
världar

kayo chingonyi belönades med 2018 års Dylan Thomas- 
pris för ”Kumukanda”, han har nominerats till en rad litterära 
priser och 2017 utsågs ”Kumukanda” till Årets bok av brittiska 
The Guardian och The Daily Telegraph. Han är redaktör 
för lyriken på tidskriften The White Review, jobbar som DJ 
och samarbetar med musiker och kompositörer, både som 
poet och låtskrivare. Under hösten väntar arbete som lärare 
i kreativt skrivande vid universitetet i Durham. Och en ny 
diktsamling håller på att ta form.
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uthållighet, politisk vilja och strategiskt tänkande har 
gjort lilla Hedemora kommun till en förebild när det gäller 
att skapa lika villkor och förutsättningar för alla invånare. 
Här råder nolltolerans mot rasism och diskriminering.

”vi måste bli medvetna om våra fördomar 
för att inte agera fördomsfullt.”

nolltolerans  
i hedeMora

TexT: CarmiLLa fLoyd
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Forum för levande historia har på uppdrag av regeringen 
genomfört en utbildningsinsats om rasism för offentliganställda 
inom olika yrkesgrupper. Under 2017 och 2018 har hittills cirka 
2 000 offentliganställda i olika samhällssektorer gått fortbild- 
ningen “Kan vi prata om rasism?” Deltagare har exempelvis 
varit poliser, socialsekreterare, åklagare och kommunanställda 
inom olika förvaltningar.

Fortbildningen ger olika perspektiv på rasism och intolerans 
genom att belysa rasismens historiska bakgrund, hur rasismen 
har växt fram, vilka konsekvenser den har fått och hur den 
påverkar samhället i dag. Kunskapspass varvas med dialog och 
övningar utifrån offentligt anställdas yrkesvardag.

Vill du veta mer? Information om fortbildningen finns på:  
levandehistoria.se/pratarasism

utbildningsinsats  
om rasism

– frågan oM rasisM är en het potatis i hela Dalarna och i 
Hedemora har vi kommit långt, säger Maria Lundgren, kom-
munens mångfaldsstrateg. Det är ovanligt att en liten kommun 
anställer strateger på heltid. 
– Vi har öppna och engagerade politiker, över partigränserna, 

som tycker att det här är viktiga framtidsfrågor. De har sett till att 
det finns tillräckliga resurser för att göra verklighet av visionerna. 

Arbetet mot diskriminering och rasism i Hedemora har pågått i 
över ett decennium. Det har gett resultat. 
– I samband med flyktingkrisen 2015 var vi nog bättre rustade 

än många andra, säger Maria Lundgren. Vi visste hur vi skulle 
tackla frågorna och det blev inte lika kaosartat som på en del 
håll. Vi hade erfarenhet av att jobba integrerat och fick stöd av 
civilsamhället. Alla i kommunen kavlade upp ärmarna och gjorde 
det som krävdes, tillsammans. 

Utbildar för inklUdering 
Med hjälp av ett treårigt EU-projekt medfinansierat av asyl-, 
migration- och integrationsfonden (AMIF) har Hedemora kom-
mun sedan 2016 kunnat satsa ännu mer på att bli en inkluderande 
arbetsplats utan diskriminering. Hela personalen, från alla yrkes-
grupper, har utbildats kring rasism och likabehandling. Kursen 
skräddarsyddes för kommunen av Forum för levande historia.
– Vi valde att samarbeta med Forum för levande historia för att vi 

gillade att de kopplar frågorna så tydligt till mänskliga rättigheter 
och har fokus på att prata om rasism på ett enkelt, pedagogiskt sätt. 

Utbildningen genomfördes vid åtta tillfällen för att ge så många 
som möjligt möjlighet att delta. Sammanlagt nåddes 1 000 av 
1 300 personer och la en gedigen grund för det fortsatta arbetet 
för ett Hedemora utan rasism.
– Vi måste ju bli medvetna om våra fördomar för att inte agera 

fördomsfullt. Deltagarna ställde frågor och delade med sig av er-
farenheter av, exempelvis, rasistiskt bemötande. Det blev många 
spännande möten och bra samtal och utbildningen blev ett start-
skott för kommunens långa resa för att höja kompetensen kring 
de här frågorna. 
Som en del i att hålla frågorna levande erbjuder kommunen en 

fördjupande webbutbildning, öppen för alla, även utanför Dalarna 
- jamliktdalarna.se. 
– Bara under de första två veckorna hade 100 personer gått den 

och var väldigt positiva! Folk verkar förstå att det handlar om att 
göra saker på riktigt, inte bara för att ”det ska se bra ut”. 

briStande landSbygdSperSpektiV
Maria Lundgren menar att landsbygden ofta glöms bort i samtal 
om antirasistiskt arbete.
– Många har ett storstadsperspektiv, inte minst i kurser och ut-

bildningsmaterial. Det är mycket bilder på höghus och rulltrappor! 
Jag arbetade tidigare med liknande frågor på Regeringskansliet i 
Stockholm. När jag flyttade hem till Dalarna och började arbeta 
med interkulturell integration i en liten kommun blev allt väldigt 
konkret. Man ser praktisk förändring på ett annat sätt än när man 
jobbar övergripande. Och det är ju lyxigt att ha nära till besluts-
fattarna, kunna ha direktdialog som leder till snabbare processer.

Hedemoras civilsamhälle har ett starkt engagemang mot rasism 
och för inkludering.

– Det händer något varje dag någonstans i kommunen där 
människor kan mötas och lära av varandra, vare sig det handlar 
om språk eller andra gemensamma intressen. Kommunen bidrar 
genom riktade föreningsstöd, fortbildningar och andra samarbeten. 

flera perSpektiV SaMtidigt
Många vill lära av Hedemora, inte minst hur kommunen lyckas 
integrera så många olika perspektiv i sitt arbete. 
– Vi delar med oss av erfarenheter och metoder i flera olika nät-

verk, och lär av andra förstås. Kommunens hållbarhetsarbete byg-
ger på att alla olika perspektiv är inkluderade, från antirasism och 
mångfald till jämställdhet, hälsa och hållbar utveckling. Vi brukar 
säga att det är rätt men också smart att arbeta för ett mer öppet, 
jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle. Det vinner alla på 
i längden. Det kan handla om att minska antalet personer med 
försörjningsstöd, eller att kunna attrahera ny kompetens. 

öMSeSidig proceSS 
Hedemora utgår ifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Det 
innebär att fokus läggs på det gemensamma medskapandet och 
mötet mellan människor varje dag. 
– Det är en ömsesidig process mellan majoritet- och minoritets-

grupper. Det handlar om jämlikhet och om att leva tillsammans 
och inte parallellt, förklarar Maria Lundgren. Att ha utbyte av 
likheter och olikheter gällande bakgrund, kompetens, intressen 
och behov. Vi måste ställa oss frågan om vem som ska integreras 
av vem till vad. 
– Det kräver möjligheter till inkluderande mänskliga möten och 

ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering, vardagsrasism 
och polarisering. Vi måste stärka den sociala tilliten.

Många utmaningar återstår, betonar Maria Lundgren.
- Till exempel går inkluderingen på arbetsmarknaden alldeles 

för långsamt i Hedemora, både vad gäller bemötande och möj-
ligheten att kunna få jobb oavsett bakgrund eller kön. Men vi är 
på god väg!
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rasisMens  
begreppsförvirring

längtar du efter en tydlig definition av vad rasism är?  
statsvetaren anders Hellström vid malmö universitet förklarar  
i stället skillnaden mellan olika rasismer. 

– Rasism är ett spretigt och förvirrande 
begrepp som får olika mening beroende på 
vilket perspektiv vi utgår från, säger Anders 
Hellström. Det riskerar att bli urvattnat 
om vi använder det på fel sätt. Att det finns 
flera olika rasismer innebär också att det 
behövs en mångfald av strategier för att 
bekämpa rasism, men kan också öppna upp 
för missförstånd. 

I sin studie ”Rasist? Inte jag.” identifierar 
Anders Hellström olika typer av rasismer 
som används i såväl forskning som samhälls- 
debatt: Biologisk rasism, neorasism, post-
kolonial rasism, institutionell rasism och 
vardagsrasism. 

biologiSk raSiSM
Den biologiska rasismen delade in 
människor och folk i ”raser”, lite som 
hundraser. 
– Människor med samma fysiska utse-

enden, som lång- eller kortskallar, blå eller 
bruna ögon, ansågs också dela specifika ka-
raktärsdrag, en del bättre och andra sämre. 
Med den biologiska rasismen försökte man 
bland annat skapa vetenskaplig grund som 
rättfärdigade kolonialismen och den trans-
atlantiska slavhandeln. Men redan innan 
Adolf Hitler kom till makten i Tyskland  
1933 hade den biologiska rasismen dömts ut 
som ovetenskaplig, säger Anders Hellström.

poStkolonial raSiSM 
Den postkoloniala rasismen följde i kolo-
nialismens kölvatten. 

– Den speglar ofta maktstrukturer med så 
kallad ”vit överhöghet”, där åtskillnad görs 
mellan exempelvis “vita” och “svarta”. Men 
begreppet används även när det handlar 
om förtryck av grupper som inte nödvän-
digtvis har med koloniala omständigheter 
att göra. I länder som Sverige, som ju inte 
är en traditionell kolonialmakt, finns det 
exempel på studier som visar hur hudfärg 
och koloniala strukturer reproduceras i 
samhällslivet också här. 

neoraSiSM 
– Neorasism, eller kulturrasism, handlar 
framförallt om skillnader mellan kulturer 
som anses svåra, kanske omöjliga, att över-
brygga. Enligt den så kallade kulturessen-
tialismen har folk och länder olika kulturer 
som är delvis nedärvda och ganska statiska. 
Neorasister anser att ett lands sammanhåll-
ning drabbas negativt om kulturer blandas. 
Deras syn på kulturella skillnader påmin-
ner mycket om hur man tidigare såg på 
biologiska skillnader utifrån rasbegreppet, 
men nu kallar man det för kulturella skill-
nader i stället.

inStitUtionell raSiSM 
Begreppet institutionell rasism, eller struk-
turell rasism, handlar om hur samhället 
fungerar som system. Att det kan vila på 
rasistiska strukturer, vilket kan avspeglas i 
vad enskilda människor gör. 
– En individs agerande kanske inte är 

rasistiskt i sig, men kan ändå få negativa 
konsekvenser för den som riskerar att sär-

behandlas negativt på grund av rasism,  
säger Anders Hellström som ser vissa risker 
med att fokusera för ensidigt på strukturell 
rasism. 
– Det är lätt att dra på sig offerkoftan och 

säga att ”jag verkar i ett rasistiskt system 
och kan inte kan hjälpa att vissa handlingar 
får en rasistisk effekt”. Man ser sig som 
ett offer för strukturella omständigheter. 
Och visst finns det samhällen där det egna 
handlingsutrymmet är begränsat och det 
kan vara farligt att gå emot rådande normer. 
Men i Sverige har de flesta av oss ett stort 
manöverutrymme och bör ta eget ansvar 
för våra handlingar.

VardagSraSiSM 
– Det är viktigt att se kopplingar mellan 
enskilda berättelser och macro-sociala 
samhällsstrukturer. När mikro- och macro- 
perspektivet möts speglar det ojämlikheter 
och den rasism som genomsyrar allas vår 
vardag. Det kan handla om att någon inte 
får det jobb hen förtjänar på grund av sin 
hudfärg eller kanske inte får hyra en bostad 
av samma anledning.

TexT: CarmiLLa fLoyd

vill du veta mer?  
ladda ner Anders Hellströms 
studie “Rasist? Inte jag”, och lyssna 
på en podd där han resonerar kring 
de olika begreppen. 

levandehistoria.se/pratarasism
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TexT: CharLie oLofSSon

– Vi måste synliggöra normerna som gör att svart hudfärg inte as-
socieras med kompetens, säger Kitimbwa Sabuni, representant för 
Afrosvenskarnas Riksförbund i styrgruppen för “Vidga Normen”. 
Det finns normer för vilken hudfärg som förväntas inom olika  
yrken och normerna gör att högutbildade afrosvenskar möter  
barriärer i arbetslivet, menar Kitimbwa Sabuni. Bilden av till  
exempel chefen, forskaren eller överläkaren som vit gör att  
afrosvenskar med rätt meriter omedvetet väljs bort vid rekryte-
ringen, menar han. Genom nätverket ”Vidga Normen” hålls ut-
bildningar för HR-chefer och rekryterare som vill ha hjälp att 
komma vidare i sitt antirasistiska arbete. 
– Intresset är enormt. Det finns ett stort behov av konkreta 

verktyg, och det finns inte så många som erbjuder det, säger  
Kitimbwa Sabuni.

driVer MentorSprograM
”Vidga Normen” initierades av Länsstyrelsen i Stockholm 2014 
och målet är en inkluderande region som tar till vara afrosvenskars 
akademiska kompetens. Nätverket samlar organisationer inom 
offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Vid sidan av ut-
bildningarna för arbetsgivare och chefer driver nätverket men-
torsprogrammet ”Framtidens ledare”. Genom programmet får 
nyexaminerade afrosvenskar stöd från mentorer med ledande 
befattningar inom näringsliv och offentlig sektor. 

Viktigt Med StatiStik baSerat på hUdfärg 
I ”Vidga Normens” utbildningar lyfts särskilt behovet av att som 
företag eller organisation kartlägga hur olika grupper har det på 
arbetsplatsen. Arbetsgivare som går nätverkets utbildning får i 
ett tidigt skede hjälp att samla in en form av jämlikhetsdata som 
synliggör hur anställdas villkor eventuellt påverkas av deras hud-
färg eller etnicitet.
– Utifrån kartläggningen öppnar vi sedan för samtal om vad som 

behöver göras, säger Kitimbwa Sabuni. 

afrosvenskar med akademisk utbildning har svårt 
att få jobb i linje med sina meriter. i stockholm 
mobiliserar nätverket ”vidga normen” för att  
förändra arbetsgivares attityder.

Statistiken över de anställda samlas in anonymt och för att  
frågorna inte ska väcka obehag förklaras syftet noga. Att ställa 
frågor om hudfärg eller etnicitet i enkäter till anställda uppfattas 
som kontroversiellt och det är omdiskuterat huruvida sådan här 
så kallad jämlikhetsdata bör samlas in. Kitimbwa Sabuni menar 
att det är nödvändigt för att se hur olika grupper trivs och om det 
finns orättvisor, till exempel i lönenivåer.
– Vi i Sverige vill gärna tro att vi är färgblinda och att hudfärg 

inte spelar någon roll, fast det gör det och därför behöver vi system 
för att följa upp hur det går för olika grupper. Det är så vi kan få 
syn på problemen, säger han och drar en parallell till den köns-
uppdelade statistikens betydelse inom jämställdhetsarbetet.  

nU SpridS Metoderna Vidare
I ett projekt som startar hösten 2018, ska ”Vidga Normen” sprida 
sina arbetsmetoder vidare till andra. 
– Jag tycker att vi bryter ny mark med vårt arbete. Det har börjat 

pratas mer om afrofobi de senaste åren, men när det kommer till 
praktiskt arbete har det fortfarande inte gjorts så mycket, säger 
Kitimbwa Sabuni. 

Att afrosvenskar och andra personer som rasifieras har svårare 
än vita att göra karriär påverkar inte bara de enskilda individerna 
som hindras från utveckling. Det är också ett problem för arbets-
givarna, som går miste om kompetens och tappar i trovärdighet 
och legitimitet, menar Kitimbwa Sabuni. Särskilt allvarligt är det 
när afrosvenskar och andra rasifierade inte finns representerade 
bland tjänstemännen i de politiska organisationerna, tycker han.
– Det finns stadsdelar i Stockholm där en majoritet av invånarna 

rasifieras, men om du går in på stadsdelsförvaltningen är det helt 
vitt. Så kan det inte se ut, säger han. 

högre arbetslöshet  
bland aFrosvenskar

Bland afrosvenskar som har invandrat till Sverige före  
7 års ålder, som har hela sin utbildning i Sverige och  
som har en svensk högskoleexamen, var 9,1 procent 
arbetslösa tre år efter examen. I majoritetsbefolkningen  
är motsvarande siffra 2,8 procent.

Källa: Afrofobirapporten, Mångkulturellt centrum, 2014.

nätverK  
utManar 
afrofobin i arbetslivet

viDga 
normEn



16 Forum För levande historia – Prata rasism

antirasistisKt 
arbete i sKolan

Handfasta tips för

Det finns olika sätt att arbeta mot rasism, 
men många skolor har kört fast i tema- 
dagar och föredrag med gripande livshis-
torier. 
– Det finns en stark tro på att kunskap ska 

fungera som ett vaccin mot rasism, men 
riktigt så enkelt är det inte, säger Emma 
Arneback, forskare vid Örebro universitet.
För elever som redan är engagerade i  

högerextrema rörelser kan de kunskapshö-
jande insatserna rentav ha motsatt effekt, 
förklarar kollegan Jan Jämte.
– Många som har lämnat den nazistiska 

rörelsen vittnar om att den typen av skol-
satsningar snarare stärkte deras känslor av 
utanförskap och ledde till ett ökat politiskt 
engagemang i extrema rörelser, säger han.

I sin bok går de igenom olika arbetssätt 
för att motverka rasism och förklarar vilka 
metoder som kan användas i relation till 
olika uttryck av rasism, på såväl individuell 
som strukturell nivå.
– Skolorna vill ofta ha snabba lösningar, 

men innan de bestämmer hur de ska agera 
måste de skaffa djupare kunskap om hur 
rasism kommer till uttryck i den egna 
verksamheten; vad det är för problem de 
vill lösa, säger Emma Arneback.

skolan har i uppdrag att motverka 
rasism, men det praktiska arbetet 
kantas av utmaningar och fall-
gropar. Det menar forskarna Jan 
Jämte och Emma arneback, som 
har skrivit boken “att motverka 
rasism i förskolan och skolan”. 

raSiStiSka åSikter i klaSSrUMMet
För att nå fram till elever som redan är 
engagerade i högerextrema organisationer 
lyfter forskarna fram det ”relationella  
arbetssättet”. Genom att bygga en lärare- 
elev-relation som präglas av omsorg, soli-
daritet och respekt kan lärare på sikt under- 
lätta för elever att lämna rörelsen. Samti-
digt får man som lärare aldrig acceptera 
kränkningar, betonar Jan Jämte. 
– Det är lärarens jobb att stå upp för elev-

er som blir kränkta. Utmaningen är att inte 
samtidigt stänga dörren för fortsatta samtal 
med de som kränker, säger han. 
Vad gör man till exempel om en elev ut-

trycker rasistiska åsikter i klassrummet? 
Bryt samtalet och stoppa kränkningarna, 
men ta upp ämnet igen med eleven vid ett 
senare tillfälle, utanför klassrummet, före-
slår Jan Jämte.

”det handlar inte bara oM eleVerna”
Traditionellt har arbetet mot rasism fo-
kuserat på enskilda personers åsikter och 
handlingar, menar forskarna, men skolan 
ska också arbeta mot rasism på strukturell 
nivå. Det handlar om att se och motarbeta 
rasism inom skolans organisation, till exem-
pel i verksamhetens innehåll och personal- 
ens förhållningssätt.
– Arbetet mot rasism handlar inte bara 

om de där killarna i nian som sätter upp 
klistermärken. Det handlar överhuvudta-
get inte bara om eleverna, och det är viktigt 
att förstå. Till exempel måste skolpersona-
len granska sig själva och sina egna före-
ställningar och fördomar, säger Jan Jämte.
I boken lyfter de fram normkritik och 

interkulturell pedagogik som arbetssätt för 
att få syn på dominerande normer, etno-
centrism och maktstrukturer i den egna 
organisationen. 

– Det handlar om att synliggöra vilka 
grupper som gynnas och får ta plats, säger 
Emma Arneback.
– Vad ses som normalt, och avvikande? 

Överordnat och underordnat? Vilka för-
väntningar och föreställningar finns på 
elever med olika bakgrund? Och ges alla 
samma förutsättningar?

att Stärka eleVer SoM  
Möter raSiSM
Ett annat arbetssätt som forskarna lyfter är 
”det frigörande perspektivet”. Det går ut på 
att synliggöra erfarenheter av rasism och 
arbeta för att göra upp med den skuld som 
personer som utsätts ofta lägger på sig själ-
va. Ur individuella erfarenheter går det att 
få syn på kollektiva mönster; på liknande 
sätt som Me too-rörelsen gjort, förklarar 
forskarna.
– Det här perspektivet talar tydligt till 

personer som utsätts för rasism. Metoden 
stannar inte vid att synliggöra strukturer-
na, utan vill också ge eleverna verktyg att 
arbeta för förändring, säger Jan Jämte. 

SaMtal bortoM filterbUbblan
Att jobba medvetet med demokratiska 
samtal och diskussioner är en annan väg 
att förebygga rasism. Det är något som den 
svenska skolan är bra på, menar forskarna.
– Det kommunikativa mötet är centralt i 

skolan och det gör att olika åsikter inte får 
stå oemotsagda, säger Emma Arneback. 
Arbetet med demokrati och respektfulla 

samtal är kanske extra viktigt just nu, i en 
tid av filterbubblor och hårdnande debatt-
klimat, tror de.
– Vi ser hur det demokratiska samtalet 

utmanas. Snarare än att bemöta varandra 
med respekt hånar och gör folk ner varan-
dra, så det här är ett viktigt perspektiv för 
skolan att verka för, säger Jan Jämte. 

TexT: CharLie oLofSSon
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Handfasta tips för

emma arneback och Jan Jämte  

om hur skolans  
arbete mot rasism 
kan bli bättre

•	 Öka kunskaperna om vad rasism är 
och hur det kan komma till uttryck i 
pedagogisk verksamhet. 

•	 Kartlägg vilka problem ni har att jobba 
med på just er skola.

•	 gör ett medvetet val av arbetssätt, 
efter den lokala problembilden. 

•	 Engagera hela skolan. Alla som  
arbetar i skolan har en skyldighet  
att motverka rasism.

tEma:  
sKolan &

försKolan

foto: örebro univerSitet
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”stäMMer det verkligen att studier 
visar att lika många svenska gymnasie- 
elever har negativa attityder till judar som 
till muslimer?!”. ”Är det verkligen sant att 
den judiska minoriteten är så utsatt för 
hatbrott?!”. Jag möts inte sällan av förvå-
ning när jag föreläser på skolor. När det 
gäller fördomar och fientlighet mot judar 
krävs det ofta extra mycket förklaring för 
att insikten om problemets natur och om-
fattning ska sjunka in. Många unga har 
svårt att ta in att antisemitism är ett pro-
blem i dag. Varför?

svaren hittas i den bredare (o)kunska-
pen om och debatten kring antisemitism i 
Sverige. Dels finns en utbredd och för för-
ståelsen av samtiden förödande stark asso-
ciering mellan antisemitism, nazism och 
andra världskriget. Många unga hör bara 
talas om antisemitism i undervisning om 
Förintelsen, och ser det således endast som 
ett historiskt fenomen. En annan förkla-
ring är föreställningen om att antisemitism 
måste vara så öppen som den nazistiska, 
när fördomar och myter om judar tvärtom 
ofta är ”sofistikerat” framförda. Antisemi-
tism i dag är inte (och har aldrig varit) i 
första hand skinheads på gatan som brölar 
om ”judesvin”, det är snarare mytbildningar 
på nätet om hur ”Soros”, ”Bonnier” eller 
”sionisterna” ligger bakom ”massinvand-
ringen”, styr alla medier eller startade kri-
get i Syrien. 

olikt andra forMer av rasism poserar 
antisemitism ofta som ”maktkritik” mot en 
påstådd (judisk) ”elit”. När rappare som 
”Dani M” sprider antisemitiska konspira-
tionsteorier om hur ”Rothschild” styr alla 
världens banker är det få av hans många 
unga fans som reagerar. Till detta kommer 
Israel-Palestinakonflikten. Eller rättare 
sagt idén om att antisemitism i Sverige i 
dag främst är en sidoeffekt av en konflikt i 
Asien, att det ”egentligen” inte handlar om 
antijudiska föreställningar med gamla röt-
ter, utan att det istället rör sig om begriplig 
om än beklaglig ilska än ”faktisk” rasism. 
”Men man måste ju få kritisera Israel!”, 
är en klassiker när antisemitism diskute-
ras i såväl klassrum som medier. På tal om 
vad som ”faktiskt” är rasism eller inte kan, 
slutligen, de allt vanligare postkoloniala 
perspektiven också bidra till en okunskap 
om antisemitismen samt en oförmåga el-
ler ovilja att erkänna den som ett problem. 
Synen på rasism som något som endast 
kan utövas av ”vita” mot ”rasifierade” leder 
inte sällan till att antisemitismen missas 
eller förnekas. Ofta placeras judar, som i 
antisemitisk propaganda traditionellt sett 
framställts som främmande ”orientaler”,  
i det ”vita facket”, och de ses inte sällan 
som priviligierade och överordnade. Slut-
satsen blir lätt att judar inte kan drabbas av 
rasism, och antisemitismen utesluts ur den 
”antirasistiska” analysen.

så vad göra åt allt detta? Fler måste 
inse att olika former av rasism har olika 
rötter, uttryckssätt, funktioner och konse- 
kvenser. Tendensen att bunta ihop alla 
sorters fördomar, myter och negativa  
attityder under paraplybegrepp som  
”främlingsfientlighet” förvirrar mer än det 
klargör. Svåranalyserade konspirations- 
teorier fulla med kodord om hur bankir- 
familjer med judiskklingande namn ”kon-
trollerar alla riksbanker”, för att ta ett  
exempel, motverkas inte av allmänt hållna 
samtal om ”alla människors lika värde”. 
Men det är ofta där debatten och under-
visningen om antisemitism stannar i dag. 
En kunskapshöjning bland annat i skolan 
i form av lärarfortbildningar är nödvändig 
för att vi bättre ska kunna identifiera, bely-
sa och bekämpa det stora samhällsproblem 
som fördomar, hat, hot och attacker mot 
judar utgör. 

Om behovet av kunskap om antisemitism

gaMMalt  
hat i ny forM

KröniKa

mathan shastin ravid  

Mathan Shastin Ravid är medlem 
i Svenska kommittén mot antisemitism 
(SKMA), och ansvarar bland annat 
för kommitténs ungdomsutbildningar. 

”fler måste inse att olika former av rasism 
har olika rötter, uttryckssätt, funktioner
och konsekvenser.”

foTo: Skma
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r e S e a r C h e r  p å  e x p o  o C h  v i n n a r e  av  
r a o u L  wa L L e n b e r G - p r i S e t  2 0 1 8 .

jonathan 
leMan

hUr Ser ditt arbete Mot raSiSM Ut? 
Jag dokumenterar och analyserar högerextrem aktivitet, propaganda 
och brottslighet kopplad till det. Jag ser till att det kommer allmän-
heten till godo till exempel genom artiklar i Expo. Jag håller även 
utbildningar, bl.a. för lärare, journalister och poliser, för att de ska ha 
mer kunskap om den högerextrema miljön när de möter den. 
Det är viktigt att fylla kunskapsluckor i samhället kring extrem- 

högern, som många med rätta ser som ett växande problem. Den  
är ständigt föränderlig och det är viktigt att vara på tå för att kunna 
följa den.

Vad är det ViktigaSte jUSt nU i arbetet Mot raSiSM?
Att hålla fast vid att rasism är ett samhällsproblem. Nu mer än tidi-
gare måste vi stå upp för den övertygelsen. Det handlar om fördomar 
och fientlighet mot minoriteter i samhället i stort – som leder till 
kränkningar, våld och diskriminering. Det handlar om högerextrem 
mobilisering mot grupper i samhället men också mot demokratin så 
som vi känner den. Arbetet måste äga rum hela tiden och vi får aldrig 
vika ner oss. När det blåser den typ av vindar det gör nu riskerar det 
annars att skada beslutsamheten i försvaret av demokratin och arbetet 
mot rasism.

Vad SkUlle dU ge för råd till någon SoM Vill  
engagera Sig Mot raSiSM?
Avgränsa dig, så det inte blir överväldigande. Då kan du göra skillnad 
och få energi ur de framgångar du får. Börja i det lilla, oavsett om det 
handlar om att bemöta främlingsfientlighet, att hålla koll på rasism på 
nätet eller att stärka medborgarandan på en ort.

raoul Wallenberg-priset
Raoul Wallenberg Academy delar varje år ut ett pris till en 
person som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst 
genom kunskapshöjande insatser för unga om främlings- 
fientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Stor som liten – välkommen att ta del av marknadens 
förmånligaste erbjudande när det gäller trycksaker. 
Du får alltid personlig service och rådgivning av erfarna 
projektledare. Välkommen till ett modernt tryckeri!
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www.levandehistoria.se/pratarasism

rasism angår oss alla. 
Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors 
lika värde? på vår webbplats har vi samlat massor av kunskap om rasism.  
läs, titta, lyssna, reflektera och prata rasism.


