
RASISM ÄR EN av de hetaste samhällsfrågorna just nu. 
Alla pratar om rasism – och det finns en lång rad 
insiktsfulla analyser av hur rasismen verkar och vad den 
leder till. Men lösningarna på problemet lyser ofta med 
sin frånvaro.  Den berättigade frågan ”Vad bör göras?” 
får sällan några praktiskt användbara svar.

Det är dags att ändra på det nu.

Det finns positiva exempel

Vare sig det handlar om att ena ett lokalsamhälle mot 
ryktesspridning och intolerans, om att bekämpa den 
smygrasistiska magkänslan vid rekryteringar eller om att 
hindra nyrekrytering till fascistiska rörelser, finns de som 
har gjort det. Sverige är fullt av antirasistiskt arbete – 
men många framgångshistorier har inte fått det utrymme 
de förtjänar. 

Antirasism i praktiken ska bli en bok om de positiva 
exemplen. Om dem som har gjort saker för att motverka 
rasismen på någon av de arenor där den sticker fram sitt 
fula ansikte, och om dem som har lyckats med sin kamp. 
Och om hur deras framgångar kan kopieras någon 
annanstans.

Ett övergripande perspektiv

Rasismen är mångfacetterad. Den dyker upp i olika 
skepnader på gatan, på jobbet och på internet. Ibland är 
den nazister som marscherar på gatorna, ibland är den 
en orättvis bedömning i en arbetsintervju. Ibland är den 
med flit, ibland helt omedveten. Beroende på var, när och 
hur rasismen tar sig uttryck, behöver den bekämpas på 
olika sätt.

Antirasism i praktiken ska vara en sammanställning av 
goda exempel.  Den ska ha ett brett perspektiv på rasism 
och ta upp exempel från all slags antirasism som görs i 
Sverige idag, utan att låsa sig vid en slags kamp eller en 
slags analys. Oavsett vilken utgångspunkt och vilken 
antirasistisk frågeställning läsaren har framför sig,  ska 
hen kunna uppfatta något av innehållet som relevant.

Från nazister till strukturer

Rasismen i Sverige kan betraktas som en pyramid. 
Överst tronar det politiska projektet rasism, på gatan 
liksom i parlamenten. En nivå längre ner finns 
människors rasistiska attityder, de medvetna ovanpå den 
omedvetena slentrianintoleransen. I pyramidens bas 
finns de mer svårgripbara normerna och kulturella 
föreställningarna, som i sin tur vilar på de socioekono-
miska förutsättningarna: segregationen och det struktu-
rella underläget.

Antirasism i praktiken vill ta sig an hela pyramiden.

En mångfald av utmaningar

Exemplen i Antirasism i praktiken kommer att vara 
grupperade i 10 kapitel, där varje kapitel beskriver en 
antirasistisk utmaning och presenterar några positiva 
exempel:

1. Hindra rekryteringen till rasistiska rörelser
2. Stoppa rasismen i dörren till skolan och jobbet
3. Säkra trygga gator
4. Argumentera mot rasism
5. Synliggöra den antirasistiska normen
6. Vinna kriget på internet
7. Avbilda utan förtryck
8. Rekrytera rättvist
9. Bryt det strukturella underläget
10. Skapa gemenskaper för alla

Indelningen kan komma att ändras under arbetets gång.

Vill du vara med? Kan du hjälpa mig?

Nu letar jag efter positiva exempel. Vill du dela med dig 
av din insats, så att andra kan göra likadant? Eller har du 
någon person eller verksamhet att tipsa om? 

Mejla mig! kontakt@marcuspriftis.se
Fejsbucka mig! facebook.com/marcuspriftis
Twittra mig! twitter.com/marcuspriftis

Gör du antirasism i praktiken? Då vill jag prata med dig!
För jag skriver en bok om sådana som du. Den kommer att ges ut av Leopard förlag hösten 2015. 

Alla svar är välkomna, hur små eller obetydliga de än är. Och självklart får du vara anonym, om du känner att du behöver det!
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