
Lillian Thuram, föreläsning 

 

Ja, först så vill jag säga hej. Man måste alltid hälsa innan man börjar, det har min mamma lärt mig. 

Jag måste erkänna att jag känner mig lite spänd idag, nu har man påmint mig om att jag faktiskt är 

doktor. Det är första gången jag är tillbaka här på universitetet sen jag fick den utnämningen. Och 

jag tänker att om jag nu börjar berätta vad som helst här så kanske de  tar tillbaka min doktorstitel.  

Men jag är väldigt, väldigt glad att vara tillbaka här på universitetet och utbildning det är väldigt 

många olika saker. Först och främst handlar det om att förstå ett fenomen, och om man förstår ett 

fenomen då kan man faktiskt komma igång och förändra. Och anledningen till att jag bildade min 

stiftelse 2008, det var helt enkelt att jag ville berätta min livshistoria.  

  För jag föddes på Guadeloupe, jag kom till Paris när jag var nio år, och jag säger ofta att jag blev 

svart när jag var 9 år. Jag ser att folk ler litegrann nu, men man blir faktiskt svart. För det var ju inte 

det att jag inte hade speglar hemma, men man blir svart i betraktarens ögon. Det här hände när jag 

gick på mellanstadiet i Paris. Och det var faktiskt en väldigt kraftig upplevelse. För att om man blir 

svart så får man också budskapet att man faktiskt är mindre värd. Om det bara handlar om att du 

är svart och så är det inget mer med den saken, då hade det ju inte varit några problem, men 

problemet är att om man pekar ut någon som svart så menar man ofta att du helt enkelt är mindre 

värd, du är inte lika bra.   

Och anledningen till att det blev såhär det vara att på den tiden gick det en tecknad serie på TV, 

jag tror inte att någon här känner till tecknade serier kanske, jag hoppas att inte just den kom till 

Sverige. Den handlar om två kor, en jättekorkad svart ko, och en väldigt smart vit ko, och man kan 

ju undra varför det var just den svarta kon som skulle vara korkad. Jag har eliten aning om vad det 

kan bero på. Och en del av mina klasskamrater började kalla mig för samma namn som den svarta 

kon, ungefär “svartingen”. Och som många barn som inte förstår vissa saker, så gick jag hem till 

min mamma och frågade henne hur det kom sig att man såg på, såg ner på svarta. Och min 

mamma gav mig ett jättedåligt svar: ja, så är det lilla gubbe. Folk är rasister och så kommer det 

alltid att vara. Och varför säger jag då att det var ett dåligt svar? Jo, för hon sa ju till mig att rasist, 

det är inget det går att ändra på. Och när hon sa till mig “folk är rasister” ja, vad hon menade var 

att vita är rasister. Alla vita är rasister. Och det är ett jättedåligt svar för barn som är nio år.  

  Då var jag helt enkelt tvungen att försöka förstå varför de vita barnen trodde att de var bättre än 

jag. Och som tur var så kom jag över en del böcker där jag fick en del förklarat; och jag träffade 

vissa personer som kunde förklara för mig bakgrunden till rasism. Och det jag framförallt kom fram 

till är att det handlar egentligen om en kulturell upprepning. Och att rasism först och främst bara är 

ett sätt att se på världen. Det är helt enkelt någonting man har fått lära sig. Och alla vi bär på den 

här känslan och utbildningen som vi fått. Oftast är vi inte ens medvetna om den. Och jag tror att för 

att man ska förstå rasism ska man jämföra den med sexism. För sexism är den äldsta av alla 

hierarkier  som finns i vårt samhälle, det är också någonting vi har fått lära oss. De allra flesta 



religioner säger man just det här med faktumet att männen dominerar kvinnorna. Och många 

samhällen är uppbyggda kring det här.  

Det är som är intressant är att alla vi som är här kan bli uppfostrade eller utbildade i vilken riktning 

som helst och ofta är ändå det vi vill att våra barn ska göra att upprepa det vi har lärt dem. För mig 

var det bra då att jag faktiskt fick förstå att det här med rasism det är kopplat till en historia, de 

flesta människor de känner inte till det här. Det många inte vet är att under sen historiens 

begynnelse så har man skapat hierarkier mellan människor med utgångspunkt för deras hudfärg. 

Ända fram till 50-talet i Frankrike i alla fall så undervisade man barnen att det fanns raser och att 

den svarta rasen var lägre stående, den svarta var alltså underlägsen. Det här tog man till sig då i 

Europeiska samhället och hela världen så tog man till sig det. Man har till och med en tendens att 

säga att det här med rasism är helt naturligt, det är ju självklart att det är naturligt att man är rädd 

för varandra. Jag tror det är väldigt viktigt att få barnen att förstå att vi alla är olika, skulle vi vara 

rädda för de andra så skulle vi till exempel inte kunna vara tillsammans här idag. Vi skulle inte 

kunna vara på en flygplats, eller ett tåg, för det finns ju bara “andra”. Men bakom det här “andra” så 

finns det en konstruktion, man har till exempel konstruktionen svarta kontra vita, och denna 

konstruktionen finns ju fortfarande i dagens samhälle. Ofta så har vi inte modet att erkänna att det 

faktiskt är såhär.Därför så tror jag att vi alla måste inse att vi talar om en åsikt. Jag är man och jag 

tror det är viktigt att lära männen att inte de fortsätter att dominera kvinnorna. För om man inte lär 

männen det här på en tidigt stadium då är det väldigt stor risk att de upprepar det här mönstret. För 

att de har fått lära sig att man är legitim, rent historiskt så finns det faktiskt personer som torr att de 

är lite mer legitima än andra. Och när det gäller legitimiteten kan vi till exempel prata om Christoffer 

Colombus; och sen Christoffer Colombus så tycker då Europa att de är mer legitima. Tvek på den. 

Vem kan säga vem Christoffer Colombus var? Det finns väl ändå lärare här.  

 

Publiken svarar “Det var en vit man som seglade till Amerika”. 

 

Håller ni med honom? Finns det andra definitioner? “Enligt den europeiska definitionen skulle man 

kunna säga att det var han som upptäckte Amerika.” En sak som är väldigt intressant när jag är ute 

och träffar barn, det spelar ingen roll i vilket land det är, då svarar alltid barnen att “ja, det var han 

som upptäckte Amerika”. Det är 2018 nu trots allt. Inte för länge sen så var jag i Peru, och då sa 

jag såhär att när Christoffer Colombus då fanns det ju ändå en ursprungsbefolkning på 80 miljoner.  

Hur kan man då säga att han upptäckte Amerika? Och då sa en flicka såhär: “ja, men de hade 

ingen aning om var de befann sig”. Och varje gång jag har den här diskussionen så ser jag hur 

läraran försöker gömma sig lite, de känner sig inte riktigt bekväma. Och därför är det väldigt viktigt 

också att man lär barnen ta reda på vem har berättat den här historien? Vem är det som talar? För 

ibland så inser man inte att man talar i egenskap av att vara en som har övertaget. Nu ska jag visa 

er den här kartan, kan ni se kartan? Är det upp och ner, ursäkta. Är det bättre så? Är den bättre 

så? Jag såg bara dig, det kan vara andra som sa samma sak. Och det är som är roligt med just de 



här kartorna när jag visar dem för barn då säger barnen banen till mig liksom “men Thuram, den 

här kartan är upp och ner du måste vända på den” och det som är intressant är att det får oss att 

ifrågasätta våra vanor, för de traditionella kartorna som vi är vana vid de placerar alltid Europa i 

centrum. Och jag vet inte att om ni visste det men på traditionella kartor har man förstorat Europa, 

man har förstorat Nordamerika, man har krympt Afrika och man har krympt Sydamerika. Men tror 

ni att det är en slump? För det är ju precis samma sak som med Christoffer Colombus, jag minns 

första gången jag visade den här kartan för mina söner och då sa de “pappa, den här kartan är ju 

jättedålig” och frågade varför det och de sa “men Frankrike är ju inte ens med!”. Man ska ju 

ifrågasätta sina vanor, så då sa jag till mina barn “har ni sett en fotboll?” och de svarade ja, “kan 

man säga att en fotboll är upp och ner?” nu börjar han förstå där, nu ser jag…. Men jorden är ju 

också rund! Så man kan ju se den från vilket håll som helst. Och det är det som är grejen; vi har 

alla fått en viss utbildningen att se saker på ett visst sätt och ofta vet vi inte ens om det, vi är inte 

medvetna om det. Och för mig att utbilda det är att ställa sig frågan “varför?”. Varför är sakerna 

som de är? Varför berättar man vilka saker? Och vem är det som berättar? Och varför? Vad är det 

man vill legitimera? Och eftersom jag är västindier, så har jag ju blivit tvungen at ifrågasätta det 

västindiska samhället, i förhållande till det som hände mig när jagvar nio år. Men också i 

förhållande till en annan sak som jag ska förklara. Jag kommer från en familj som för er kanske 

kan förefalla som ganska märklig, jag växte upp med min mamma utan pappa, och det har funkat 

ganska bra hittills. Men vi är fem barn och fem olika pappor. Nu ser jag, nu börjar folk fundera. Men 

så var det i Västindien på den tiden. Och tänkte jag, men varför är det inte såhär i Paris? Och då 

kom jag att börja fundera på när det var slaveri i Västindien, och det är väldigt, väldigt intressant att 

fundera kring svarta slavhandeln. För den förklarar mycket av det som vi lever i i våra samhällen 

idag. Och när man under slaveriet så betraktade man mer männen som någon som avlade. De var 

helt enkelt där för att avla barn så att deras ägare fick fler slavar. Jag förstod också att mammans 

roll i det hela var avgörande. För barnen tillhörde alltid mammans ägare. Och då började jag 

fundera “vad var egentligen slaveriet?” Och slaveriet, det är inte i första hand en konfrontation 

mellan människor av olika hudfärg, för än idag så är det väldigt många som har svårt att prata om 

den är perioden. Och jag tror det är jätteviktigt att man förstår den, hur man lyckades söndra 

solidariteten mellan människor. För de första som kom till Västindien efter att man då hade 

massakrerat ursprungsbefolkningen, de var helt enkelt ens sorts anställda vita personer från 

Europa, sen kom de svarta som också började jobba och på den tiden så var de jämlika. Men allt 

eftersom så upprättade man lagar för att slå sönder den här solidariteten, och då bestämde man 

sig att de svarta de skulle bli slavar på livstid. Och det som är viktigt att komma fram till och fröstå 

är att slaveriet är en ekonomisk konstruktion, och alla system de skapar diskurs för att kunna 

legitimera vissa system. Och under slaveriet var ju människan som material väldigt, väldigt viktig. 

Och då måste man se till att man framställde de svarta som underlägsna. Och om man säger en 

dum sak hundra gånger, då kanske en del börjar tveka. Men om man säger det tusen gånger då 

blir det en sanning. Och det är därför det är så många inte minst i Europa som tror att de svartas 



historia började med slaveriet. Och det är därför det är så viktigt återigen att förstå bakgrunden till 

saker, varför man tror vissa åsikter. Och den här tanken på att en del skulle vara underlägsna och 

andra överlägsna, den fortsätter ända fram till 60-talet när man började avkolonisera. Man hade 

lagstiftat om att det faktiskt fanns de som var överlägsna och underlägsna. Och eftersom vissa då 

delar upp världen mellan sig så får man också se att det fanns en ekonomisk aspekt på det hela. 

Och ofta så tänker man inte på de här sakerna. Utan man tänker mer genom hudfärg. Och om 

man bara ser slaveriet som något som har med hudfärg att göra, då förstår man inte det 

fundamentala. Och jag tror att rasism det fyller en politisk funktion, för att söndra och slå sönder 

solidaritet mellan människor. För att man ska få folk att tro att det är helt okej att man har vissa 

grupper som dominerar över andra, (ohörbart på grund av brus) ekonomisk dominans. Men jag tror 

att man måste tänka på att alla förlorar på det här,och om jag tänker att vi som lärare tar upp frågor 

som till exempel slaveriet måste man också ta upp att i Europa under samma period så hade man 

träldom. För man kan acceptera dominans grupper emellan därför man har skapat en föreställning 

om att det är legitimt att göra så. Och om man inte har lärt sig att titta på historien ur ett individuellt 

perspektiv så förstår man inte det här. Nu ska jag ställa en fråga – vem är vit här? Vilka är vita? Ni 

är många vita här. Jag brukar göra det här med barnen jag träffar, ni kanske kan göra det i era 

klasser så småningom. Vilka var det som var vita? Man har rätt att vara vit, det är helt okej. Bra, 

vår ambassadör är också vit. Jag lärde mig en sak med en av mina söner. Han var såhär 4-5 år. 

Så sa jag såhär “gubben, är du den enda svarta pojken i din klass?” och då sa han “pappa, jag är 

inte svart”. Oj, oj, oj han kan inte acceptera sin färg, han har ett stort problem… Han sa “pappa, jag 

är brun”. Jag sa “jaha, okej du är brun. Men vilken färg är dina klasskamrater?” “De är rosa.”  

Ja, vi kan skratta men jag började tänka på det här; här håller jag på och lär min son att han är 

svart, men han har ju rätt, han är ju brun killen! Jag brukar fråga barnen i klassen “kan ni 

färgerna?” och ni är ju lärare, ni kan färger. Vad är det här för färg? Är ni säkra, det är vit? Är det 

någon som tvekar på att pappret är vitt? Svar från publiken: Alla färger finns…  

Och så sätter jag det här mot barnens hudfärg, men varför säger ni att ni är vita? Och då får de 

panik nästan. Vi är beiga! Men varför säger ni att ni är vita då? Varför säger ni att ni är vita? Ni kan 

ju färgerna, ni är ju vuxna. Varför du att du är vit? Svar från publiken: Därför att samhället sagt att 

vi är vita.  

Precis! Och det är det som är så intressant för vi för mönster, tankemönster, vidare utan att ens 

tänka på varför. Och det är sådant man måste prata med barnen om. Man måste vara medveten 

om att man reproducerar tankemönster men att det då finns tankar bakom detta. Ofta så stänger vi 

in oss i vår hudfärg, och vi stänger in andra i deras. Eller stänger vi in andra i deras religion, deras 

sexualitet, för det är ingen slump att man säger att man är svart – det berättar en historia. Och det 

är som är roligt är att jag upptäckte att jag var svart när jag var 9 år, så vad innebär det att vara 

svart? Det finns svart musik, det finns ett svart rörelsemönster, ett svart sätt att dansa på, svarta är 

jättestarka… Så tänkte jag såhär, jag ska ringa till min bästa barndomsvän, så jag ringde till min 

bästa kompis Frank och så sa jag såhär:  “har du liksom en känsla av att du är vit?” Va, sa han. 



“Jag är ju svart”. Ja, sa han. Men om jag är svart, vad är du då? Jag är normal, svarade han. Och 

det är det som är så intressant, man vet inte riktigt vem man pratar med eller var de kommer ifrån. 

Och det är också intressant, om jag nu är en man så måste jag ju veta att jag blev uppfostrad till att 

vara man. Och om jag är vit så måste jag blivit uppfostrad till att vara vit. Och om man är svart då 

måste man vara väldigt uppmärksam på det här hur man framställs. För att om man tar till sig det 

här synsättet på svarta, då är risken att man uppfattar sig själv som något negativt. Är ni medvetna 

om det? Är ni medvetna om det? Jag tar exempel på den här tjejen som sitter här, vad heter du?  

Publiken svarar: Linnea. Din frisyr, Linnea… Vill du ställa dig upp? Har ni sett vilken snygg frisyr! 

Vet du att man måste reflektera en del för att acceptera den frisyren? För att man säger, historiskt 

sett har man sagt till svarta att krulligt hår, det är inte snyggt. Och ofta är det så att skönhetsidealet 

för kvinnor det har inget att göra med svarta kvinnors utseende. Men om ni leker en psykologisk 

spellek i era klassrum, och det man kan kolla på nätet det finns massor med sådana, så tar ni en 

svart docka och en vit docka och ber dem att beskriva de här dockorna och vad som är sämst och 

bäst, vilken är fulast och vilken är sötast. Då kommer ni märka att barnen ofta tillför den svarta 

dockan alla negativa egenskaper. Och allt som är positivt det ger man till den vita dockan. Så att 

redan väldigt unga har de tagit till sig att det negativa förknippar man med de svarta. Och det är 

därför man mycket tidigt måste lära dem att byta tankesätt.  

Det är därför jag tycker det är viktigt att ta reda på problematiken bakom rasismen, och den här 

hierarkien har inte bara med hudfärg att göra. Och den här legitimiteten, det kan vara såhär att 

man säger “jag är svensk, men du är inte riktigt svensk för du har annat ursprung”. Och om man 

ska säga till andra att “du är inte riktig svensk, eller svenska” det är inte alla som då nödvändigtvis 

röstar på extremhögern. För vi bär alla litegrann med oss den här typen av föreställningar. Och vi 

alla kan göra så att vi helt enkelt avlegitimerar, eller tycker att andra inte riktigt är legitima. Vi gör 

det till och med mot oss själva. För vi är instängda kanske i vårt ursprung. Och vi har tagit till oss 

kriterier där man glömmer att man faktiskt kan ha många identiteter.  

Fråga: Om jag kan bara knyta ann där, jag har lovat att avbryta Lillian ibland med frågor… Den här 

diskursen vi har pratat om,  den diskurs som dominerar,då blir ju frågan; vilken roll har blivande 

lärare i det här? Vad kan man göra i sitt klassrum? Gäller det även en lärare i franska eller matte 

eller idrott? Att ta upp svåra ämnen i klassrummet, att diskutera med sina elever svåra frågor som 

rasism, intolerans… Och vad får lärare idag för roll när det gäller diskursen, om vi pratar om 

rasismens diskurs där vi har ledare idag i stora länder i världen, USA till exempel, Ryssland… Vi 

kan fortsätta den listan. Där vi har ledare som har en rasismens diskurs… Hur ska då unga, hur 

ska då barn kunna bryta sig loss från den diskursen och vad vilar det för ansvar på en lärare som 

är en så otroligt viktig förebild… Jag tänker på min egen (ohörbart) som är lärare, som brukade 

säga “det spelar inte så stor roll vad jag undervisar, det är hur jag behandlar mina elever som 

verkligen räknas och som gör skillnad.” Vad har ni för tankar om just lärarens roll och de frågor 

som man kan eller inte kan ta upp i klassrummet när det finns en svår diskurs som faktiskt behöver 

ta plats i världen? 



 

Jag tror att det är viktigt att prata om rasism och inte minst jämställdhet. Och det är inte så svårt 

faktiskt, för om man tycker att det är svårt så kanske man låter bli att ta upp det. Tala om 

jämställdhet enligt mig, det är inte så svårt, det är faktiskt enkelt. Redan till väldigt små barn kan 

man säga att om en av er här utsätts för rasism, då måste ni veta en sak att det är inte ni som har 

problem, det är den andra. Och det ändrar allt för dem. Man förstår att det är inte jag som är 

problemet, det är den andra. Sen måste man legitimera barnen, för jag tror att vi alla har behov av 

att känna oss sedda och erkända. Att ha rätt till den vi är, där vi är. Jag tror att det är viktigt för 

barnen att förstå att vara svensk, man kan vara svensk på olika sätt det spelar ingen roll vad man 

har för religon, ursprung eller hudfärg. För ofta händer det faktiskt att en del barn inte får höra det 

här. Och idag så är vissa länder som dominerar, till exempel USA eller vissa länder i Europa, de 

dominerar över andra kontinenter. För ibland är vi lite naiva, för jag tror egentligen att vi innerst 

inne mycket väl vet vad det handlar om. Vilka är det till exempel här i Sverige som är sämst 

behandlade?   

Svar från publiken: Samer. 

Svar från publiken: Flyktingar.  

Okej, samer och flyktingar. Då tänker jag såhär, om vi frågar oss om vi skulle ha lust att vara 

behandlad som man behandlar samer och flyktingar, då skulle vi ju inte vilja det. Men vad gör vi för 

att förändra det? För det är det som är problemet, för jag är övertygad om att de allra flesta vet at 

det är orättvist att behandla vissa personer sämre… Men ofta så gör vi ingenting åt det. Så vi har 

tänkt litegrann på våra egna länder, jag tror att majoriteten i Europa de vet hur man gör en telefon, 

och vi vet mycket väl att för att konstruera telefoner så behöver man använda mineraler i 

krigsområden. Jag tror att vi är mycket väl medvetna om den dominans som finns i vissa länder 

där andra länder dominerar över andra, till exempel Europa. Och ofta så accepterar vi det utan att 

säga något, jag har en mening som följer mig och det är en känd tysk fotbollsspelare som har sagt 

det, Einstein. Han var en viktig fotbollsspelare. Och han säger såhär att det går dåligt för världen, 

inte på grund av de som gör dumma saker, dåliga saker, utan på grund av de som ser på och inte 

gör någonting, inte säger ifrån. För de som inte gör något de är betydligt fler. Men det är som är 

problemet är att vi alla är uppfostrade att acceptera en diskurs, att vi ska acceptera det som 

egentligen inte är acceptabelt. För vi vet mycket väl att det finns förhållanden som gör att vissa 

länder kan inte utvecklas. En sak som kan vara intressant att säga till barnen som jag tycker är 

väldigt viktig, jag brukar säga såhär i Frankrike att om alla i hela världen levde som vi gjorde i 

Frankrike så skulle vi behöva tre jordklot. Jag vet inte hur många jordklot det skulle behövas om 

alla levde som i Sverige, men det skulle ju inte räcka med ett i alla fall. Så ser verkligheten ut. Det 

innebär att de som då lever i ett samhälle där man överkonsumerar måste också ta sitt ansvar. 

Men man… Allt för sällan ifrågasätter man sig själv. Så därför är problematiken bakom rasism 

komplicerad. Jag är övertygad om att det handlar om en diskurs där man försöker att slå sönder 

solidariteten mellan människor. Det ligger i allas vårs intresse att bygga upp den här solidariteten 



igen, därför att det ekonomiska system vi lever i är väldigt våldsamt. Som det känns idag för mig i 

alla fall, jag kanske tänker något helt annat i morgon, men just nu känns det för mig såhär: jag tror 

egentligen att vårt system nu är ännu mer våldsamt än vad det var under slaveriet. För det här 

systemet gör till och med så att man utsätter mänsklighetens överlevnad för fara. Jag tror att vi 

förstår mycket väl att klimatförändringarna de drabbar alla lika. Det här med hur 

befolkningsströmmar… det är någonting som berör oss alla. Men ändå vill vi fortsätta att 

konsumera mer och mer och mer. Nu slutar vi, jag vill inte att ni ska bli helt… Jag ser några unga 

här som tittar på mig aggressivt.  

Fråga från publiken på franska. 

Du har helt rätt, för faktum är att de som inte lär barnen att tänka fritt det är ofta föräldrarna. Jag 

tror det är jättesvårt att ändra på föräldrarnas mentalitet, för vi har inte med dem i skolan. Men jag 

tror det är viktigt att få barnen att fösta att de ändå påverkas av sina föräldrar och föräldrarnas 

åsikter. Jag brukar också ha en annan grej jag brukar leka med barnen, och jag brukar tala om för 

dem att alla vi blir föremål för väldigt kraftig påverkan. Ibland förstår de inte vad jag menar med 

påverkan. Jag brukar säga såhär: vilka här i klassen har samma religion som sina föräldrar? Och 

ofta så räcker barnen upp handen då. Och majoriteten av ungarna har ju då samma religion som 

sina föräldrar. Då brukar jag säga till dem att er religion kommer ge er ett sätt, ni kommer få ett 

särskilt synsätt på världen på grund av er religion. Kanske kommer till och med er religion avgöra 

vem ni ska gifta er mer. Så säger de “jaha, är det så?”. Har ni aldrig tänkt på det? Ofta så kanske 

man gifter sig med någon som har samma religion, och så brukar jag få dem att fundera 

litegrann… Så brukar jag säga såhär, nu gör vi en liten lek här. Ikväll ska ni gå hem till era 

föräldrar, när ni sitter vid middagsbordet och äter då säger ni såhär till era föräldrar att ni vill byta 

religion. Och så gör barnen, det här är deras reaktion (andas ut kraftigt). Och den här religionen 

som ni har fått, om ni skulle vilja byta den så är det jättesvårt. Det visar hur de ändå blivit formade. 

Det är som är svårast av allt är att vara fri, fri i sig själv och att de andra låter dig vara fri. För det är 

svårt att frigöra sig för det kanske blir en lojalitetskonflikt som uppstår. Vi har ju alla 

lojalitetskonflikter. Om man plötsligt skulle avsluta någonting, någon sed eller tradition som har 

pågått i många år… Jag tror det är viktigt att se också att ni vuxna lärare är föremål för samma 

process. För mig var det så, jag har två barn så när mina barn föddes så hade jag bestämt mig för 

att jag tänker inte döpa dem. Men jag döpte dem. För det satte igång saker i min familj. Jag tror till 

och med mina förfäder steg upp ur gravarna och sa “vad håller du på med!”. Min mamma, jag fick 

sådant otroligt tryck på mig från min mamma, från svärmor, från hela familjen. Jag tror det är viktigt 

att försöka få barnen att utveckla ett fritt tankesätt. Det är de som tänker fritt som kan förändra och 

förbättra samhället. Men man måste också förklara för barnen att om de ska få igenom en 

förändring så kommer de inte alltid bli förstådda, och man får acceptera att man inte alltid blir 

förstådd. Jag tror att allt eftersom de växer så kanske de börjar ta till sig det här.  

 



Fråga från publik: Jag blev väldigt inspirerad när du berättade om ditt arbete med dockorna, för att 

visa hur man kan arbeta med orättvisor, jag tänker fråga dig om grupper som ofta är då rasistiska 

eller sexistiska hur de använder åsiktsfriheten för att skydda och uttrycka sig? Hur påverkar man 

en åsikt för att kunna förändra? 

 

Du menar att om man ska tala med grupper, med rasister? 

 

Kommentar: Som använder åsiktsfriheten som skydd. 

 

Jag ska börja med att försöka analysera vad en grupp är. Det är viktigt att få barnen att inse att 

nästan alla vill vi tillhöra en grupp. Det är ganska naturligt att man vill ha en grupptillhörighet, det 

känns tryggt. Och det är som är viktigt att göra barnen uppmärksamma på är att om man nu tillhör 

en grupp då vill man gärna skydda den gruppen. Här kan man också göra psykosociala lekar med 

barnen. Det finns jättemånga på nätet. Man har kunnat konstatera att om man ger godis till barn, 

så har man blandat två klasser, så ger man alla karameller till ett barn så säger man “skicka 

vidare” och ofta så blir det så att om barnet ska dela ut det här godiset så ger han fler till sina egna 

klasskamrater än till de som går i den andra klassen. Det är viktigt för barnen att veta att även om 

de ingår i en grupp så hindrar inte det dem från att de kan ingå i andra grupper också, att man inte 

stänger in sig i en enda grupp. För det farliga är om man tror att man bara tillhör en enda grupp, 

man tänker såhär “okej, jag har den här religionen det är min grupp”. Man kanske glömmer att man 

kan tillhöra gruppen föräldrar också. Att även om man kan ingå i en föräldragrupp även om det 

finns personer där som inte har samma religion. Jag tror det är ett sätt att bekämpa rasistiska 

grupper, för rasistiska grupper är våldsamma grupper. De baserar sig bara på en enda identitet. 

För att t.ex. i Frankrike och Sverige så tror jag att rasistiska grupper de ser på sig själva först och 

främst som franska eller svenska, och därmed vita. Men de kan inte se faktiskt att de skulle kunna 

tillhöra andra grupper. Jag tror att det här med åsiktsfrihet att det är jätteviktigt att prata med 

barnen om vad det innebär. Jag tycker egentligen inte att det finns åsiktsfrihet. Jag tror att man 

ljuger litegrann för sig själv när man använder det begreppet. Det är sant att vissa har tillåtelse och 

möjlighet att uttrycka sig och vissa har till och med rätt att förakta andra personer.  

Om det då är den dominerande gruppen, då tror man att det handlar om en frihet. Jag känner inte 

till Sverige så bra, jag tror ändå att de inte skulle kunna… Att någon som tillhör en grupp inte skulle 

kunna gå ut på svensk TV och uttrycka sitt förakt för en majoritet svenskar. Man skulle förbjuda 

dem att prata. Man skulle inte låta dem ha tillgång till media. Så är det i Frankrike. I Frankrike kan 

man på TV uttrycka föraktfulla åsikter om svarta, och man kan förakta muslimer, homosexuella… 

Och man har verkligen rätt att förakta muslimer, det är öppna dörrar. Men jag tror inte det skulle 

vara möjligt för en muslim att få komma på bästa sändningstid och förolämpa de icke-muslimerna. 

Därför måste man fundera en gång till vad det egentligen innebär med åsiktsfrihet. Det finns 

absolut vissa som helt fritt kan uttrycka sig och sina åsikter, och andra som inte kan göra det. Du 



är ju kvinna, jag vet inte om du har lagt märke till det. Det har du lagt märke till? Okej. I Frankrike 

har vi ju också haft MeToo-rörelsen, där man har lyft fram då övergrepp mot kvinnor. Men i 

Frankrike blev det så småningom lite moteld. Ofta så var det då kvinnors diskurs som bar fram den 

här kritiken. Man har också rätt att få vara dem som blir trakasserad, för man kan inte bara släppa 

helt fritt att man ska gå och anklaga alla män hur som helst. För att annars kan man säga att 

männen är ju offer. Därför menar jag att vissa har rätt att uttrycka sig, det är som mänskliga 

rättigheter, många säger att det är fantastiskt att vi har de här mänskliga rättigheterna sen 1948. 

Men 1948 var det samma länder som skrev på deklarationen. Samma länder stöttar apartheid i 

Sydafrika. Samma länder, mitt eget land däribland, ja de skrev på deklarationen om mänskliga 

rättigheter men de hade kolonier. Så det man kan säga då är att deklarationen för mänskliga 

rättigheter den sträcker sig egentligen bara så långt som rättigheter för de vita. Så man måste 

analysera historien på ett kritiskt sätt. För en Västindier som då ska ta till sig deklarationen om 

mänskliga rättigheter kanske inte känner sig lika omfattad av den. Jag tror det är viktigt att peka på 

att det inte är alla som har en åsiktsfrihet och rätt att uttrycka sig fritt. Jag tror att man faktiskt 

måste lära barnen att det måste finnas vissa begränsningar i vad man kan uttrycka. För att jag är 

övertygad om att om det inte finns några begränsningar då kan man säga precis vad som helst. Är 

det så att det inte finns någon begränsing så är det de onda som vinner.  

Vilken bild man har av den svarte mannen respektive kvinnan i västvärlden, det finns ju verkligen 

historia bakom hur man betraktar den svarta kroppen. Om man pratar om svarta kroppar vare sig 

det handlar om mäns eller kvinnors kroppar, då talar man alltid om hur vita människor ser på 

svarta kroppar. Det som är intressant i västerlänningars syn på svarta, då ser man inte i första 

hand en färg för att om det handlade om bara färgen skulle man inte se på dig och mig på samma 

sätt och ändå så ser man oss som svarta, även om du är mycket vackrare än jag.  

Ofta när man tittar på svarta så är det genom att jämföra dem med vita, men man namnger aldrig 

den här jämförelsen. Det som är intressant i rasism är allt det outtalade för när man talar om svarta 

kroppen då talar man också samtidigt om den vita kroppen, men finns det skillnad i hur man ser på 

män och kvinnor? För det kommer finnas vissa fördomar gentemot männen och vissa fördomar 

gentemot kvinnorna. Historiskt sätt så brukar man stänga in de svarta männen i deras kroppar, i 

deras fysiska styrka och kommer du in med en svart kropp då ser man den. Den märks. Det skulle 

vara intressant om ni ställde frågan till era elever: hur är svarta? Vi talar och vänder oss till lärarna 

samtidigt. Tyvärr så kommer ofta barnen att svara på följande sätt, och då säger de såhär “svarta 

är såhär, han är svart, han springer jättesnabbt”. Ni vet att alla svarta springer ju jättesnabbt. 

Visste ni det? Ofta så har man den här uppfattningen att svarta är väldigt bra på idrott. Kan ni inte 

vara lite modiga nu, vem tror att svarta är bra på idrott?  

Du där, om svarta är bra på idrott. Men vilka är de bättre än? Men vilka är de bättre än? Okej, 

svarta är bättre än vita på basket. Det är intressant att säga, är de bättre än de vita? Nu funderar vi 

på det här tillsammans, svarta är bättre på idrott och vilka är de bättre än? Om de svarta är bättre 

på idrott än vita, vad är de vita bättre på? Det beror på vilken idrott. Jag förstår vad du menar. Det 



här påhittet att svarta skulle vara bättre än vita på idrott, det är faktiskt inte de svarta som hittat på 

det. Men bakom det, det som ligger dolt bakom den här uppfattningen det skulle innebära att de 

vita är ändå smartare än svarta. Det finns många som tror det här än idag, det är en jättebra fråga. 

Det som är väldigt viktigt för oss svarta det är då att vara medvetna om att i de vitas diskurs säger 

de att vi egentligen är bra på en grej och det är idrott. Om man återgår till frågan om svarta 

mannen är fysisk framförallt, och när det gäller svarta kvinnor så har man egentligen inte en så 

generös bild som handlar om skönhet och sensualitet. I samhället de som har flest problem och 

flest emot sig det är egentligen svarta kvinnor. För dels så utsätts dem för rasism på grund av sin 

hudfärg, och de utstår också männens dominans över henne. Det som är intressant när vi pratar 

om den bild vi har av den svarta kvinnan är att den är väldigt lågt värderat, jag vet inte om det är så 

i Sverige. Det här får ni inte föra vidare nu, men i Frankrike är det något som är väldigt speciell; alla 

personligheter man kallar för afro så har de nästan aldrig svarta kvinnor, var är det så då? Vem 

kan förklara det för mig?  

 

Svar från publiken: Man kan se det som att man har lyckats, som en trofé. En svart man som fått 

en vit kvinna visar att han har lyckats, och en hämnd kanske.  

 

Svar från publiken: Man kan titta på hennes hudfärg och nyansen i hennes hudfärg och är hon 

väldigt svart så kanske det inte är lika positivt. Hon har annorlunda hår. 

 

Ni säger väldigt intressanta saker, men jag är inte säker på att folk vet att det är så det funkar. För 

du är så kallad svart kvinna, och vad du säger till mig det förstår jag jätteväl för jag kommer från 

Västindien. Det som är intressant är att i Västindien så tittar folk på varandra och betraktar 

varandra med utgångspunkt från hudfärgen. Vi kommer se alla som de är svarta. Men det finns 

liksom gradskillnader beroende på färgen, och ju ljusare hudfärg man har desto bättre blir man 

behandlad och betraktad. När man pratar om det här med hudfärg och så så återkommer man till 

världshistorien och inte minst då till slaveriet. I Västindien finns det till och med speciella namn på 

de olika nyanserna av hudfärg, det är ett väldigt viktigt ämne. Jag tror att egentligen varför svarta 

personligheter då, kändisar, väljer vita kvinnor, jag tror det är av samma anledning som vita 

kändisar väljer vita kvinnor. För om man är en framgångsrik man då måste man ha med sig vid sin 

sida en vacker kvinna.  Det har vi fått lära oss, jag vet inte om det kanske inte är så i Sverige. Är 

det inte så i Sverige? Säger man inte att männen måste ha en prinsessa vid sin sida? Har ni inte 

fått bli uppfostrade så? Jag undrar kring det kollektiva omedvetenhet, en lyckas och framgångsrik 

man han måste ha en snygg bil, en stor snygg klocka och en vacker kvinna. Men i alla sådana här 

skönhetsmagasin ser man inte så många svarta kvinnor, i filmer… Det finns inga svarta 

skönhetsreferenser. Om jag frågar någon om de kan nämna en vacker svart kvinna då säger alla 

Naomi Campbell, jag tror hon är 250 år nu. Säg inte att jag har sagt det. Det är de dominerande 

som har skapat diskursen. Det är jätteviktiga ämnen. Ursäkta mig, det här är jätteviktigt. Jag vet 



inte om ni har lagt märke till det här, det finns många svarta och vita män som faktiskt bleker sin 

hud. Visste ni det? För de har tagit till sig budskapet att deras hudfärg är fel, de har fel hudfärg. Det 

är därför ni måste verkligen ta upp det här med rasism med barnen. För att barnen måste få hjälp 

att få utveckla det som är allra viktigast, nämligen självkänslan. Det är så viktigt då att upprepa för 

dem att det är inte de som har problem, det är systemet som har problem. Det spelar ingen roll 

vilken hudfärg man har. Du är legitim, du är utmärkt som du är och säger någon motsatsen – tro 

inte på dem. De har fel. Och samtidigt har vi folk som bleker huden, varför? Det är inte för att de är 

galna. För vi lever i ett samhälle där ju ljusare samhälle man har, desto större chans att lyckas. 

Och en man har större framgång i samhället än vad en kvinna har. Därför måste man våga ta upp 

de här frågorna, för att förändra. Och säg till barnen att det är jättesvårt att ändra rasismen, för de 

som är privilegierade de vill fortsätta att vara privilegierade. Men åsiktsfrihet måste begränsas av 

lagstiftning, om du hade levt i USA på 20/30-talet så var åsiktsfriheten sådan att man kunde säga 

precis vad som helst till svarta. Som tur var så kom det till lagar som förbjöd viss diskurs. Jag tror 

verkligen att man måste ha lagstiftning och begränsa åsiktsfriheten, för lagar legitimerar hur långt 

man kan få gå. Det är som om man hade ett rött och ett grönt hus, och vissa lagar kan faktiskt 

utbilda samhället. Om man i morgon skulle ta till en lag där det plötsligt var tillåtet att begå våld mot 

migranter, då skulle folk tycka det var helt okej att göra det vare sig med ord eller rent fysiskt. Så 

åsiktsfrihet skulle kunna innebära då att någon skulle kunna komma och berätta precis vad som 

helst och jag tror verkligen att man måste ha ramar inom alla samhällen. Och det är den ramen 

som gör att vi kan leva i ett samhälle och dela värderingar, jag håller med dig att en del som vill ha 

mer åsiktsfrihet kan gå ännu längre för att de som vill uttrycka och har vissa värderingar de sätter 

upp gränser även för sig själva. Det handlar om att fråga sig, var går min gräns? Och det finns folk 

som har vissa värderingar och de kommer själva att begränsa sig. Men vissa människor är så 

fyllda av hat och våld och jag anser att de som har den typen av våld de måste man hindra. Och 

att det får inte bli så att de får oss att tro att vad de uttrycker är normalt. Jag kan tycka att det är 

konstigt att om man befinner sig i en demokrati då finns det fullständig åsiktsfrihet som har normer 

som begränsar oss och hindrar oss för att gå för långt. Jag skulle till och med kunna gå ännu 

längre; jag tror för mycket åsiktsfrihet skapar inte någon riktigt demokrati. Rent historiskt, om du 

pratar om Martin Luther King, så var det också en kamp för att man inte skulle kunna uttrycka sig 

hur som helst om svarta. Han sa: jag ber er inte älska mig, ni behöver inte tycka om mig, men jag 

tycker att det är helt självklart att lagarna ska skydda mig. Lagarna sätter upp gränser, om man till 

exempel uttrycker rasistiska åsikter, eller homofoba åsikter. Eller antisemitiska åsikter. Vad riskerar 

man? Vad riskerar man om man utrycker sådana åsikter? 

 

Svar från publiken: Det beror på var man bor. 

 

Vad riskerar man i Sverige om man utrycker sådana åsikter? 

 



Svar från publiken: Att folk blir arga. 

 

I Frankrike kan du hamna i fängelse för sådana åsikter, för det är lagstiftat  mot sådana att uttrycka 

sådana åsikter. Det innebär att i Frankrike har vi inte åsiktsfrihet när det gäller sådana åsikter. Här 

kan det inte hända något. Det finns lagstiftning mot rasistiska åsikter, nu känner jag mig lite 

lugnare! Det måste ju ändå finnas lagar som hindrar en från att gå i viss riktning. 

Är du svensk?  

 

Svar från publiken: Jag betraktar mig som svensk.  

 

Då finns det lagar i Sverige alltså. Och jag tycker det är bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


