
HBG Tillsammans 21 mars 2017 



Internationella dagen mot Rasism och diskriminering ! 

• 21 mars 1960 Sharpeville 
• Massaker 

• 5000-7000 demonstranter protesterade mot de nya passlagarna 

• 69 svarta protestanter dödades varav 8 kvinnor och 10 barn 

• 180 personer sårades 

 

• Symbol för motståndet mot apartheid 

• Vändpunkt 
 

 



 

Hemsida: www.afrosvenskaforum.org 

E-post:afr@africamail.com 

• Maria Dexborg 
• Mamma  
• Aktivist 
• Socionom 
• Afrosvensk  
• Kvinna 

 
 
 

 



• Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR), har som målsättning att bli 
”en ledande nationell och internationell aktör som med kompetens och trovärdighet 
driver frågor som berör arbete mot rasism, diskriminering och mer specifikt afrofobi, 
samt andra former av intolerans”. 

 

 



 

• www.Iwitness.se 

 

• IWitness.se är ett anmälnings-/rapporteringsverktyg baserat på anonymitet och 

frivillighet.  



Samtal om hur vi tillsammans 
kan motverka rasism! 

Agenda:  

- Samtal  

- Gruppdiskussion 1 

- Gruppdiskussion 2 - fallbeskrivningar 

 



• Makt och privilegier 

 

• Rasism finns i olika former och drabbar personer olika 

 

• För att vi skall kunna bemöta rasism måste vi se vår egen spegelbild och se våra egna brister för 

att kunna motverka dem!  

 

• All förändring börjar med acceptans! 

 

• I alla människors liv finns det ögonblick som kan förändra allt! 
 
 

Samtal om hur vi tillsammans kan 
motverka rasism! 



Samtal om hur vi tillsammans kan 
motverka rasism! 

- Utifrån det Wendy har talat om hur går vi vidare?  

 

- Hur kan jag motverka rasism? 

 

 
 



Samtal om hur vi tillsammans kan 
motverka rasism! 

Scenario 1: 

Emma och Peter skall ha barnkalas hemma hos sig för sin fyraåriga dotter Nelly.  De har ett brett umgänge 

bestående av flera barnfamiljer, men även andra vänner och närmsta släkten är bjudna på kalaset. Emma och 

Peter har bakat och förberett kalaset och ser framemot att få fira dottern tillsammans med nära och kära. På 

kalaset uppstår en diskussion då det på kakbuffén finns ett bakverk som synes skapa diskussioner. En kvinna i 

45 års åldern blir alltmer högljudd. ”Det är väl klart att man får kalla bakverket N-boll!!! Det har vi alltid sagt i 

Sverige och det tycker jag man skall fortsätta att få lov att säga utan att överkänsliga personer skall få hybris! 

Skall jag bli kränkt när andra säger vitlök?” 

Diskussionsfrågor: 

- Om din vän återberätta händelsen vad ger säger du?  

- Om du var med på kalaset, men ej bevittnade själva händelse vad gör du? 

- Vilket ansvar har värdparet? 

- Om du själv är med på kalaset och bevittnar händelsen, vad gör du? 



Samtal om hur vi tillsammans kan 

motverka rasism! 

Scenario 2: 

Mariam står på en busshållplats och väntar på bussen. Hon är en 17 årig muslimsk kvinna som bär slöja. Mariam 

är född och uppvuxen i Helsingborg.  Hon läser naturprogrammet vid Olympia skolan i Helsingborg. Hennes 

dröm är att bli läkare och få arbeta med läkare utan gränser. Hon åker buss till skolan varje dag. Det är en tidig 

morgon och flera personer står vid samma busshållplats som Mariam. Plötsligt kommer det fram en äldre man 

och puttar på Mariam. Han skriker mot henne ”flytta på dig!!! ”varför tar du inte och åker tillbaka till var du än 

kommer ifrån” Jävla parasit!”.  

Diskussionsfrågor:  

- Om en vän återberättar händelsen vad säger du? 

- Om du själv bevittnar händelsen vad gör du? 

- Vad har jag för ansvar som medmänniska? 



Samtal om hur vi tillsammans kan 

motverka rasism! 

Mitt bästa tips på hur vi kan motverka rasismen i vårt samhälle?  



”No one is born hating another person because of  the colour 

of  his skin or his background or his religion. People learn 

to hate, and if  the can learn to hate, they can be taught to 

love, for love comes more naturally to the human heart then 

the opposite. ” Nelson Mandela 



E-post: afr@africamail.com 
Hemsida: www.afrosvenskforum.org 

 

Tack!!! 

likamojligheter.helsingborg.se 

mailto:afr@africamail.com
http://www.afrosvenskforum.org/

