Mitt bästa tips om hur vi
kan motverka rasism?
• Fortsatt kompetensutbildning i
värderingsfrågor
• Värderingsövningar
• Bryta mönster
• Synliggör rasism
• Våga stå upp, avbryta och ta över
diskussionen
• Civilkurage – små saker i vardagen
• Våga säga ifrån
• Gräva där du står
• Våga samtala – även om det kan bli fel
– våga ställa frågor
• Våga erkänna att man har fördomar
• Mer kunskap i skolan
• Våga ta steget att träffa en ny människa och
lär av varandra
• Utbilda dig!
• Lyssna och lär av andra!
• Delta i fler sammanhang och säg din mening

• Ta fighten, stå upp – våga vägra rasism!
• Upplys och uppmärksamma andra på
problematiken – kunskap ger makt att förändra
• Sprid goda exempel på hur en kan stå upp för
en annan
• Prata, prata, prata – uppmärksamma det
obekväma
• Var tydlig med din ståndpunkt, din värdegrund
• Ställ öppna frågor för att försöka förstå
• Det finns ett rätt och ett fel. Du har makt att
förändra. Med makt kommer ansvar.
• Bygg en stad där alla får förutsättningar att
höras, påverka stadens verksamheter/politik
• Gör ”Svar-på-tal”-workshops för alla där vi får
öva på att bemöta rasism/sexism/homofobi
osv.
• Följ FNs kritik och ta in fler
bakgrundsvariabler i undersökningar för att
synliggöra diskriminering

• Anställ olika människor i stadens
verksamheter (& överallt)
• Att vara själv så förstående som möjligt för att
se min egen rasism och att arbeta mot den
• A white has no superiority over black, nor a
black has any superiority over white except by
piety and good action
• Our skin color doesn´t define us!
• Våga agera!
• Agera, aktivera. Läs på och uppdatera dig kring
andras livserfarenheter.
• LYSSNA!!!
• Vita lyssnar mest på vita, så lär andra vita att
lyssna och ge dem kunskap
• Be inte ickevita personer ”ta hand” om dig när
du känner skuld för din vithet
• Erkänn din del i rasism, ta ansvar!
• Kunskap är makt, ju mer kunskap desto
mindre rasism
• Behandla alla lika- så som du själv vill bli
behandlad – behandla andra!
• Kunskap! Se till att ta reda på och motivera för
att ifrågasätta rasister
• Öppet sinne. Mod att våga säga ifrån
• Kunskap! Kunskap! Kunskap!
• Prata med varandra, lyssna på varandra,
respektera varandra
• Ge någon ditt nummer och börja sms:a med
dem för att träna svenska
• Fortsätt vidareutveckla och jobba med
värdegrunder även på arbetsplatser
• Säg alltid ifrån när du ser orättvisa – eller ställ
dig nära i tystnad för att ge stöd.
• Lär dig nytt genom att lyssna på andras
erfarenheter
• Prata med varandra om upplevelser – berätta!

• Kontakta organisationer som har kunskap
• Lyssna på människors kunskap och
erfarenheter om rasism
• Våga utmana och vara obekväm
• Skaffa kunskap genom möten med nya
människor
• Sätt dig vid någon du inte känner
• Våga välja ovan stig för att möte någon/något
nytt
• Att prata med varandra om våra fördomar och
visa nyfikenhet om de åsikter som går emot oss
själva. Det öppnar upp istället för stänger!
• Engagera sig ideellt
• Träna, träna, träna. VR-upplevelse med
inspelade scenarior att möta – samt tips på
vad du kan säga. Funkar för vanlig skärm i
samarbete med Boost HBG
• Ta in och betala för kompetens. Se det
som att satsa på personalen men också på
verksamheten och miljön.
• Empatiövningar och ny kunskap måste få en
plats på arbetsplatser.
• Kunskap – ett annat perspektiv
• Fråga ”hur kommer det sig att…” om du inte
vågar fråga ”varför gör du…”
• Vägra dejta någon som är född på samma
kontinent som dig själv
• Nolltolerans mot rasistiska uttalanden och
handlingar på individnivå.
• Att samhället har en nollvision i frågan om
rasism och antisemitism
• Att skolan jobbar mer aktivt med
gemensamma värdegrundsfrågor

