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Del 3: Rasism och Fördomar 

Om en invandrare slår sig ned i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er 

skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i 

Egypten. Jag är Herren, er Gud. 

3 Mos 19:33 

Få saker väcker så mycket känslor som rasism och fördomar. Ingen vill bli utsatt för rasism eller 

fördomar men ingen vill heller bli anklagad för att ge uttryck för rasism eller fördomar. Människor är 

generellt överens om att rasism och fördomar är fel. Det är i grund och botten positivt. Rasistiska 

föreställningar och fördomar begränsar människor, gemenskaper och står i direkt motsats till 

evangeliet. För en kristen gemenskap är det alltså viktigt att motverka rasism på alla sätt. 

 För att kunna prata om hur vi kan motverka rasismen behöver vi vara överens om vad 

vi menar med rasism. Som tur är så finns det en vetenskaplig definition vi kan använda. Den breda 

definitionen av rasism går ut på att det finns någonting som inte går att ändra på i varje kultur, att det 

finns någonting inom varje kultur som är nedärvt i generna hos de som är en del av kulturen. Den 

uppfattningen brukar benämnas för kulturrasism. Om en har ett kulturrasistiskt perspektiv kan en 

också argumentera för att kulturer inte ska blandas för att en inte vill att kulturen ska försvinna. De 

som har ett kulturrasistiskt perspektiv brukar dock ha svårt att försvara vad det essentiella i kulturen är 

för någonting. Är julskinka eller att stå i kö typiskt svenskt? Att vi litar på myndigheter eller 

uppskattar dansband? Sanningen med kulturer är ju att de hela tiden förändras, traditioner vi idag ser 

som typiskt svenska är till exempel inte många år gamla. Det finns lika många definitioner på vad det 

är som är typiskt svenskt som det finns människor i Sverige. Sedan finns det också en snävare 

definition som kan kallas för biologisk rasism. Det är det som en vanligen tänker på när en tänker på 

rasism. Då tror man helt enkelt att det finns olika biologiska människoarter som inte bör blandas med 

varandra. Den biologiska rasismen innebär ofta också att en tycker att människoarten en själv tillhör är 

mer värd än någon annan. 

 Fördomar kan hänga ihop med rasism men behöver inte göra det. Man kan säga att en 

fördom är när man dömer någon på förhand, att man utgår från att någon är på ett visst sätt utifrån det 

man tror sig veta om personen. Exempelvis var den kommer ifrån, hur den klär sig, vad den heter, var 

den bor eller andra saker. Vissa fördomar kommer ur rasistiska föreställningar men fördomar kan 

också handla om andra saker som religion, kön, kultur, hur mycket eller lite pengar en har, om en har 

olika medicinska diagnoser eller andra saker. 

 Det är viktigt att komma ihåg att rasistiska föreställningar och fördomar oftast inte är 

någonting vi bär på för att vi vill det. Vi föds inte med rasism och fördomar inprogrammerade i 

hjärnan. Det är någonting vi lär oss under livet på olika sätt. Det kan handla om hur vänner och familj 

pratar, vad vi läser i tidningar, vilken typ av människa som oftast är skurk i filmerna vi ser eller helt 

enkelt för att vi inte träffar på så många olika människor från olika grupper i samhället i vår vardag. Så 

utvecklas både rasistiska föreställningar och fördomar. Det gör att vi reagerar olika inför samma 

situation beroende på vilka det är som är inblandade. När en person gör något kanske vi tänker 

”Typiskt sådana som han” medan någon annan som gör samma sak väcker en annan reaktion. 

Fördomar gör också att ungdomar som kommer till Equmenia kan få olika bemötanden beroende på 

vilka de är där några känner sig välkomnade och andra inte. Det går direkt emot Equmenias uppdrag 

och vision. 
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 Det som är positivt med att vi lär hos rasism och fördomar är också att vi kan lära oss 

av med det. Det bästa sättet att göra sig av med fördomar mot människor vi inte känner är ju att lära 

känna dem. Då kommer vi också att få veta att de är mycket mer än sin religion, hudfärg eller 

sportintresse. De får bli individer istället för representant för gruppen vi tycker att de tillhör. Ett annat 

viktigt sätt för att vi inom Equmenia ska bli bättre på att motverka rasism och fördomar som vi ger 

uttryck för är att vi skapar en kultur där vi får hjälpa varandra med att se när vi uttrycker fördomar och 

rasism. Det är inte roligt att få höra att en uttrycker sig rasistiskt men det är ännu mindre roligt att 

uppleva rasism. Alla människor bär på fördomar men vi kan välja om vi vill bli av dem. Det kräver 

dock av oss att vi är öppna för att vänner, familj, ledarkollegor eller deltagare får påpeka det för oss 

och att vi inte blir defensiva när någon gör det. Om någon säger ”Nu tycker jag att uttrycker dig 

fördomsfullt.” så borde vi svara ”Oj, det var inte meningen. Det ska jag verkligen tänka på i framtiden. 

Tack för att du berättade det.” och inte förneka det. Då kan vi tillsammans bygga ett starkare och 

tryggare Equmenia där fler kan bli inkluderade och få plats. 

Övning: Privilegievandring 

Att bli utsatt för rasism och fördomar är att behöva kämpa i uppförsbacke. Det blir tyngre, svårare och 

ibland omöjligt att delta i olika saker och känna sig inkluderad. Det är alltså samtidigt lättare för den 

som inte blir utsatt för rasism och fördomar att delta och känna sig inkluderad. Den här övningen syfte 

är att tydliggöra vilka privilegium, alltså olika saker som underlättar för oss i livet, vi bär med oss men 

också hur människor har olika förutsättningar som de inte har kunnat påverka. Under övningens gång 

är det inte tillåtet att kommentera de andra deltagarnas val, det är den egna uppfattningen som är 

viktig. Det är också helt ok att ljuga, om någon inte vill dela med sig av en upplevelse är det helt ok. 

Be alla deltagarna att ställa upp sig i mitten av rummet och titta åt samma håll. Läs därefter upp 

följande påståenden och följ instruktionerna
1
. 

- Om du någon gång har känt dig diskriminerad tar du ett steg bakåt. 

- Om du har vuxit upp i ett hem med två föräldrar tar du ett steg framåt. 

- Om du oftast uppfattas som icke-vit tar du ett steg bakåt. 

- Om du har någon typ av nedsatt fysisk funktion tar du ett steg bakåt. 

- Om du oftast uppfattas som man tar du ett steg framåt. 

- Om du har kunnat få hjälp med läxorna av sina föräldrar som barn tar du ett steg framåt. 

- Om du någon gång har varit rädd för att bli utsatt för sexuella övergrepp tar du ett steg bakåt. 

- Om du har svenska som modersmål tar du ett steg framåt. 

- Om du är född i Sverige tar du ett steg framåt. 

- Om du känner dig nervös över att gå hem ensam på kvällen tar du ett steg bakåt. 

- Om du har behövt komma ut med din sexualitet tar du ett steg bakåt. 

- Om du känner att din religion respekteras i samhället tar du ett steg framåt. 

                                                           
1
 Påståendena är hämtade från andra exempel på privilegievandringar från University of Arizona och University 

of Albany. 
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- Om du har skämts över ditt hem eller dina kläder tar du ett steg bakåt. 

- Om du har någon typ av kronisk sjukdom tar du ett steg bakåt. 

- Om du inte är orolig inför framtiden tar du ett steg framåt. 

- Om båda dina föräldrar hade ett jobb under din uppväxt tar du ett steg framåt. 

- Om du någon har blivit retad på grund av din hudfärg tar du ett steg bakåt. 

- Om du någon gång har blivit retad på grund av din könsidentitet tar du ett steg bakåt. 

- Om du någon gång har fått ett jobb via dina föräldrar tar du ett steg framåt. 

- Om du någon gång har känt dig tvungen att ändra hur du pratar, klär dig eller beter dig för att 

passa in tar du ett steg bakåt. 

- Om du någon gång har sagt nej till att göra någonting för att du saknar pengar tar du ett steg 

bakåt. 

Se er om var ni står i rummet och diskutera de här frågorna. 

Samtalsfrågor 

1. Står ni där ni trodde att ni skulle stå? 

2. Hur känns det att stå där ni står? 

3. Är det några perspektiv ni tror att ni saknar i gruppen? 

4. Hur tror ni att era positioner i rummet formar er verksamhet? 

Kan ni göra något för att ändra hur någon annan står i rummet? 

 


