VAD ÄR DET
SOM HÄNDER?
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ISLAMOFOBI Fördomar och hat riktat mot muslimer och islam.

VAD ÄR DET SOM HÄNDER?
Vi möter rasistiska och nationalistiska åsikter i kommentarsfält på sociala medier, på ledarsidor i
gamla medier, i politiska debatter i Riksdagen ... Åsikterna gör något med oss. De blir till en politik
där det uppfattas som rätt och rimligt att göra skillnad på människor. De blir till vardagliga rasistiska
handlingar som drabbar människor som bryter mot en vit svensk norm.
Rasismen och nationalismen är mycket gamla idéer som idag växer sig allt starkare i hela Europa.
Även i Sverige.
Människor som lever i Sverige och inte passar in i vithetsnormen utsätts dagligen för diskriminering, hot och våld i skolan, på arbetet, i vården, på nätet, på gatan… Som Ulma säger i vår
pjäs; Det är något som pågår, ”dag och natt, minut för minut”. Vad är det som händer?
Forskarna i pjäsen försöker desperat att hitta orsaken till rasism för att kunna bota den. Men
det visar sig vara nästan omöjligt. Den svenska rasisten reagerar inte på forskarnas mätinstrument.
Den svenska rasisten vill inte ens erkänna att den är rasist.
Det verkar inte finnas en enskild orsak till varför rasism finns och inget enkelt svar på hur vi ska bota
den. Men däremot upptäcker forskarna något annat; att rasismen är en struktur, en världsordning. En
struktur som forskarna själva ingår i. De och vi alla lever i ett system som är uppbyggt av rasism. Hela
vårt historiska arv bygger på ojämlikhet. Och vi lever än idag på att en massa människor jobbar för
slavlöner i andra delar av världen så att vi kan köpa så billiga saker som möjligt här i Sverige.
Under arbetat med den här pjäsen har jag insett att jag inte kan separera mig från den rasism som
finns runtomkring mig – eftersom den också finns inuti mig. Därför vill jag med den här föreställningen
vända blicken mot mig själv. Jag som är vit och svensk sedan flera generationer – var står jag i allt
det här? Vilka föreställningar och fiendebilder bär jag på och hur handskas jag med dom?
Jag har inga enkla svar. Men jag tror på att vi människor bär på möjligheter att skapa en annan
och mer jämlik värld. Den värld som vi lever i nu brinner. Människor flyr hit i den största flyktingkatastrof Europa upplevt sedan Andra världskriget. Bilderna och berättelserna om flykt gör något
med oss. Solidaritet och gemenskap är möjlig eftersom vi alla är människor. Den som flyr skulle
kunnat vara jag. Jag vill göra något för att bidra. Sådana idéer växer sig också starkare. Alla små
och stora handlingar av solidaritet och medmänsklighet blir till ett motstånd mot rasism. Jag vill
tro att de också är en startpunkt för att vi här och nu tillsammans bygger en annorlunda värld,
en som bygger på jämlikhet.
Nora Nilsson, Regissör

HÖGEREXTREMISM Samlingsnamn för antidemokratiska, fascistiska och nationalsocialistiska rörelser.

JAG SER Sexualisering Exotifiering Rasism svartkvinna@gmail.com
facebook.com/svartkvinna
210 inlägg

30.1k följare

846 följer

5 min

skulle till stan och dj:a på en klubb. När jag gick till baren och skulle
beställa började bartendern prata engelska med mig. Han ba: hey guuurl,
what’chu wanna draaank? Jag tittade bara på honom och ba: två öl tack.
Då började han skratta och ba U mad? Så säger han: jag trodde inte att du
pratade svenska bara. Men aiiight sure thaang two beers for ya, ni vet sådär
amerikanskt ”ghetto”. Jag väljer att ignorera och får ögonkontakt med en snubbe i baren.
Tänk typ 30-åring från Kungsholmen som tagit sig till trendiga Södermalm för att känna viben
typ haha. Han ser allt det här och ler mot mig. Och ja han va absolut inte min typ men jag
tänkte liksom att han också tyckte att bartendern hade betett sig lite klumpigt, så jag ler tillbaka.
Då kommer han fram och gissa vad han säger? ”Hej, ville bara säga att du är väldigt söt, är du från
Brasilien?” Assåååå fattar ni?! Innan jag hinner svara så säger han att han va i Rio förra året och
bara älskade tjejerna där, att de var så glada och hade en helt annan attityd än svenskar och sen
frågar han då ju såklart om jag är brasse.

Jag vill inte få min kväll förstörd. Jag tar ett andetag och ba tack så mycket.
Nej, jag är inte
från Brasilien, jag är från Hammarbyhöjden. Så vänder jag på klacken och går iväg med mina öl.
Ni vet det är liksom sånahär smågrejer som hela tiden händer som gör att man går omkring och
bygger upp frustration inom sig. Varför kan jag inte bara få vara? Varför måste jag ifrågasättas
och tilltalas som en främling hela fakking tiden? Ok, inte hela tiden men tillräckligt många
gånger för att det liksom är för mkt... I alla fall. Jag gick tillbaka till bordet, berättar vad som
hunnit hända på de typ 7 minuterna jag varit borta. Vi skrattar bort det. Det är vår kväll så vi
skiter i det och sveper ölen och drar mot klubben. Jaha och vad händer dåra. Jo självklart
kommer inte vi in fast våra namn liksom står på affischen OCH på listan. Nej, för det är ju
tydligen fullt ikväll. Och Mel försökte liksom förklara att det var vi som skulle spela men vakten
lyssnade inte, såklart. Så vi ringde han som hade bokat oss som alltså var tvungen att komma
ut och peka på oss för att vi skulle komma in. Asså här brinner jag. MEN vi skulle spela, måste
fokusera. Kvällen va asnice folk va hypade och det va verkligen lyckat. Men sen är det ju dags
för tunnelbanan. I Gullmars kliver två medelålders män på och är liksom ja fett fulla. De sätter
sig i fyran mittemot två killar i min ålder typ. Killarna pratar franska men är typ marockaner eller
algerier eller ngt, asså ja de är ju svenska men aah ni vet, de pratar iaf franska med varandra
så jag antar att deras föräldrar är från Nordafrika eller Libanon eller något. ELLER spelar roll de
kanske har varit på utbytesår i Paris vad fakk vet jag I ALLA FALL. De äldre männen vänder sig
emot dom. Och ni vet man ser i deras kroppspråk att de liksom är äkta rassar. De har den där
blicken. Så säger den ena till killarna att de ska sluta prata ISIS-språk och ska åka hem till Irak.
Gubbarna bytte plats innan någon hann säga något. Jag blev heeelt paff asså. Killarna ba
tittade på varandra och på mig och vi började bara skratta ba aah folk är för mkt. Vi snackade hela
vägen till Bagis och jag berättade om min kväll och vi ba garvade.. Iaf nu är jag iaf hemma.
Men detta var alltså min kväll. Juste, en tjej tog i Rosemarys hår i toakön också. Helt vanlig
kväll i Stockholm. #StockholmClassic

svartkvinna (03:52 Sunday) Här kommer världens längsta status men asså ni fattar inte min
kväll. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja för jag är så jävla trött på allt men måste skriva av
mig. Så, here we go:

FANNA NDOW NORRBY är grundare av instagramkontot @svartkvinna. På kort tid har hon fått genomslag i media
genom sina inlägg om vardagsrasism och sexism. Fanna arbetar idag som frilansskribent och aktivist för att visa
vilka föreställningar och fiendebilder som mörkhyade kvinnor dagligen möter i Sverige.

Jag var (som vanligt lol) ute i kväll. Vi började på en bar på Söder. Vi drack några öl innan vi

ASSIMILATION En grupp ändrar på sig för att passa andra i det nya samhället eller i den nya gruppen.

FASCISM Ideologi som växte sig stark efter första världskriget. Mussolini och fascistpartiet försökte bygga ett totalitärt samhälle där staten hade full kontroll.

/manlig bekant
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Mitt mål är att
ligga med
kvinnor av alla
olika raser, med
dig får jag ju
två flugor
i en smäll!

svartkvinna

DET ÄR VI SOM ARBETAR MED
VAD ÄR DET SOM HÄNDER?

Hur ofta tänker du på
att du har privilegier?

SKÅDESPELARE
Anja Rajic
David Rangborg

Hur är man när
man är svensk?

Har vi
ett kollektivt
ansvar?

Frida Stavnes
Jonatan Rodriguez

ANATOMISK TEATER

Den anatomiska teatern har sitt
ursprung i sextonhundratalets
universitetsvärld och vände sig till
studenter och intresserad allmänhet.
Syftet var att avslöja människokroppens dolda system av muskler,
ådror, organ, nerver genom att
dissekera lik.

Simon Rodriguez
Wayra Monasterio
Regi: Nora Nilsson
Scenografi/kostym: Zofi Nilsson
Manus: Erik Holmström
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Vem tjänar
på förtrycket?

Scenmästare: Hans-Göran Berglund
Turnéledare: Mari Pettersson
Teknisk projektledare: Per Larsson

Vad är en nation?

Marknadsförare: Karolina Eklund
Producent: Ann Gustafsson
Konstnärlig ledare Barn&Unga:
Bengt Andersson
Hypnoskonsult: Fredrik Praesto
Har du frågor om föreställningen
får du gärna mejla till oss på
info@riksteatern.se

– Vad snygg du är i håret!
Du borde ha platt hår oftare,
din snygghet framhävs. Du får ett
mer skandinaviskt utseende. Såg du
hur killarna kollade när du kom
in i klassrummet i morse?
/klasskamrat i högstadiet

Vad är
vardagsrasism
för dig?
ANTISEMITISM Fördomar och hat mot judar.

NAZISM Nazisterna vill ha ett samhälle byggt på rasindelning, extrem antisemitism och våldsdyrkan.

VÄRLDENS FOLK – ETT FOLK I RÖRELSE

I mitten av 1400-talet utgjordes en tredjedel av Stockholms
skattebetalare av tyskar. Massinvandring?

1 500 000 svenskar lämnade Sverige från mitten av
1800-talet till början av 1920-talet för att kunna överleva
och leva ett anständigt liv i USA. Borde det ha förbjudits?

Under åren 1939–1944 tog Sverige emot 72 000 finska
barn som flydde kriget i Finland. Skulle vi ha stoppat dem
vid gränsen?

90 000 svenskar har valt att flytta och bosätta sig i Spanien.
Är det mer okej att fly från kylan än att fly från ett krig?

I Australien tigger svenska ungdomar pengar för att dryga ut
turistkassan. Charmigt eller planerat tiggeri?

Är det någon skillnad mellan svenska ungdomar som rensar
fisk i Norge för att få snabba pengar och människor som kommer
från Thailand och plockar bär och svamp i våra skogar?

RASBIOLOGI En lära som bygger på att människor delas in i olika raser som har olika egenskaper och som är olika mycket värda.

Svenska ungdomar
älskar att resa.
Är det mer okej
att besöka ett land
som turist
än som tiggare?

PATRIOTISM En personlig övertygelse och en känsla av lojalitet gentemot sitt land. Man kan vara patriot utan att vara nationalist.

/Arlanda

När jag var 12 år
så fick jag klä av
mig naken i tullen.
Tydligen hade jag
signalement som en
eventuell smugglare.

I årtusenden har vi både frivilligt och ofrivilligt sökt oss över gränserna för att utforska nya länder
eller för att kunna överleva och få ett anständigare liv. På samma sätt har Sverige vitaliserats av
många framgångsrika invandrare och företagare. De flesta är överens om att det är spännande
att resa och få nya intryck. Men är rörlighet bara för vissa? Var går din gräns?

”VI MÅSTE VÅGA
TA DEBATTEN”

NAMN: Peter Sundin
JOBBAR: Handläggare på Brottsförebyggande
centrum i Värmland
ÅLDER: 30, f d nazist sedan fem år
BOR: Arvika

insett. Det krockade givetvis med skolans
värderingar men istället för att hjälpa mig att
utmana mina åsikter så fick jag höra vad fel jag
hade och att det jag sa var dumt. På så sätt
fick jag aldrig möta mina egna åsikter utan läste
mer texter och slipade på min retorik.
En dag han fick veta att hans lillebror blivit
misshandlad och hamnat på sjukhus på grund
av Peters åsikter. Peter hämnades men något
inom honom började skava. Han kände inte
igen sig själv som våldsam. Våldet eskalerade
samtidigt som också tvivlet inom honom fortsatte att växa. Och i samband med ytterligare
misshandel kom vändpunkten.
Idag är Peter trettio år och arbetar inom
Brottsförebyggande centrum i Värmland. Att
arbeta mot rasism har blivit hans mission.
Peter menar att vägen för att nå rasister
är att tydligt ta avstånd från åsikterna –
men aldrig individen. Vi måste
lyssna och hjälpa ungdomarna att utmana sina
åsikter!

NATIONALISM En övertygelse som utgår från att varje nation har en befolkning med egenskaper som är unika för nationen och det egna folket.

/kolloledare förra veckan
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VAD KAN MAN GÖRA?
Har vi kunnat väcka en tanke hos dig om rasism? Vet du något i din skola,
på fritiden eller hemma som du vill ändra på? Behöver du hjälp på vägen för att
våga ändra åsikt? Det finns massor att lära och att göra på nätet. Kolla in!

– Ni är svarta!
Varför sola?
Gå och bada istället!

och kompisar som tyckte annorlunda. Men hos
PETER SUNDIN VÄXTE UPP vid ett kökshans likasinnade vänner var han trygg och det
bord med främlingsfientliga åsikter till frukost,
var också hos dem han hade ett tydligt upplunch och middag. Rädslan för invandrare
drag: Att vara budbärare av Sanningen. Det var
präglade hela hans familj och uppväxt. Som
också denna Sanning som under sekt-liknande
enda manliga förebild spårade hans storebror
former höll honom kvar i den rasistiska
vägen för hans engagemang inom det
miljön under hela hans uppväxt.
nationalsocialistiska partiet och redan
R
E
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som åttondeklassare var han fullfjädrad
– Bilden av mig själv var att jag skulle
SUNDIN T förmedla sanningen som få människor
rasist. Ofta kom han i bråk med lärare

LÄRA

GÖRA

Läs boken Svart kvinna av Fanna Ndow Norrby. Här samlar
Fanna berättelser som flera svarta kvinnor i Sverige delat med
sig av. Tillsammans med nyskrivna texter djupdyker boken i
vardagsrasismen.

Röda Korset har volontärer på nära 150 asylboenden över hela
landet. Du kan hjälpa till med bland annat språkträning och
sociala aktiviteter. Gå in på redcross.se/integrationipraktiken

Följ Instagramkontot @svartkvinna där Fanna Ndow Norrby
delar med sig
Läs och lär dig om vardagsrasism på vardagsrasismen.nu
Camila och Mireya delar med sig av sina tankar på
camilamireya.wordpress.com och med sin podcast
soundcloud.com/camila-23/17-white-fiction
Även på rummets.se bloggar Camila och Mireya
Läs på expo.se som kontinuerligt bevakar den organiserade
intoleransen. Här finns reportage, analyser och granskningar.

Rädda Barnen ger stöd till barn som anländer till Sverige. Som
volontär kan du vara med och hjälpa till med exempelvis läxhjälp,
språkträning, träffar och samtalsgrupper. Kolla in raddabarnen.se
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer
att hitta varandra. På volontarbyran.org kan du söka ideella
uppdrag från föreningar i hela Sverige.
Retoy är för dig som vill engagera dig för ensamkommande
barn och ge dem tid för lek, sagostunder, medmänsklighet och
lärande. Retoy söker fler volontärer till sin hjärta-ge-verksamhet.
Gå in på retoy.se/hjarta-ge

Valerie Kyekyune Backström skriver briljanta texter tycker Fanna
Ndow Norrby. Läs Valeries inlägg på falskheten.blogspot.se

Kompis Sverige är en kontaktskapande verksamhet som
matchar nyanlända flyktingar med etablerade svenskar. Här på
kompissverige.se kan du bli medmänniska eller kompis med
en nyanländ person.

Ett annat Fanna-tips är den kända amerikanska podcasten
The Read med Kid Fury och Chrissle. Lyssna gärna på avsnittet
soundcloud.com/theread/100-racist-recipes

Invitationsdepartementet vill sammanföra människor som vill bli bättre på svenska genom människor som pratar flytande svenska över
en hemlagad middag. Läs mer på invitationsdepartementet.eu
Internationella Bekantskaper är en organisation som jobbar
med att koppla ihop personer som pratar flytande svenska med
personer som vill lära sig mer. Läs mer på bekantskaper.se

INTEGRATION Man anpassar sig till varandra eller till flera grupper och försöker respektera varandra i ett samhälle eller i en ny grupp.

Inför SM-final i basket:
– Sprid ut er över planen
och gör lite mer ljud. Fan
hela deras lag kommer ju pissa
på sig när ni mörka, farliga
grabbar skriker mot dem!

/en ny coach
som hade tagit
över vårt lag

riksteatern.se/vadardetsomhander

Riksteatern
145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00
info@riksteatern.se · riksteatern.se

RIKSTEATERN
Scenkonst som sätter tankar och känslor i
rörelse, för alla överallt. Över 40.000 medlemmar
skapar möjligheternas scen och öppnar
mötesplatser i hela Sverige.
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