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debattbok. Marcus Priftis sätter fingret
på den osynliga rasismen som finns bland oss
alla utan att vi tänker på det.

Marcus tar
grepp på
rasismen
I dag, tisdag, kommer Södertäljesonen Marcus Priftis nya bok
ut. Främling, vad döljer du för mig? handlar om den osynliga
rasismen, om vardagsrasismen som ständigt finns kring oss.
litteratur
Behovet av att skriva en bok om ämnet
föddes när författaren Marcus Priftis såg att
rasismen vinner mark i hela Europa. Samtidigt retade han sig på hur man diskuterade
den.
– Det är en av orsakerna till att vi är så
dåliga på att bekämpa rasismen. Debatten
ligger på fel nivå. Vi diskuterar fel saker och
på fel sätt. Som ”kostnaden för invandringen”,
till exempel. Varför ska vi diskutera just invandrare som en kostnad? Varför frågar ingen
vad läkare kostar samhället? Eller vad män
kostar?
I den politiska debattboken Främling, vad
döljer du för mig? lyfter han fram vardagsrasismen, den dolda rasismen som vi inte
vill se och inte den som associerar till skinnskallar i bomberjacka, lasermän, Anders
Behring Breivik eller Sverigedemokraterna.
rädsla. – Större delen av rasismen utövas av
vanliga schyssta människor, såna som du och
jag. Men det är inte av illvilja. Ta till exempel
han som byter trottoar för att inte möta de där
tre invandrarkillarna. Han gör det inte för att
vara elak rasist. Han gör det för att han är
rädd. Men orsaken till rädslan är rasistisk,
och resultatet är detsamma: eftersom killarna
är invandrare betraktas de som ett farligt
gäng. Hade de varit blonda hade han sett
dem som ofarliga vanliga ungdomar, säger
Marcus.
Författaren Marcus Priftis är uppvuxen

i Södertälje där han har fått en bra inblick
i rasismens olika ansikten. Och med
bakgrund i Grekland har han fått uppleva
rasismen på närmare håll.
blev svensk. – Ja, framför allt under min
uppväxt har jag fått min beskärda del av den
rasistiska skit som det tidiga 1990-talet bjöd
oss på. Men sedan jag blivit vuxen och mer
och mer uppfattas som svensk medelklass,
har det blivit avsevärt mycket mindre av den
varan, säger han och förklarar att det kanske
är så för att han inte längre ”sticker ut”… att
integration ofta går hand i hand med hur
medelklassig man har blivit.
– En annan anledning är säkert att Grekland inte längre är svartskalligt nog. Det
ligger ju i Europa, och greker är vita. Det
finns pakistanier och somalier och andra
som står mycket lägre i den rasistiska
hierarkin.
finns överallt. Marcus tar också upp den
rasism som förekommer mellan olika invandrargrupper.
– Det är så dumt att tro att invandrare inte
kan vara rasister. Man blir ju inte mindre
rasist bara av att flytta till Sverige. Rasismen
mot muslimer bland assyrier/syrianer, och
den mot svarta bland araber, är också viktig
att prata om. Inte minst i ett mångkulturellt
samhälle som Södertälje.
Elias Zazi
elias.zazi@lt.se

Aktuell. Efter succén med romanen Gå på djupet kommer Södertäljeförfattaren Marcus Priftis ut med
foto: jonas tetzlaff
debattboken Främling, vad döljer du för mig? En bok om rasism. 

