
Hur man borde agera i en rasistisk situation-anvisningar 

Man kan möta rasism var som helst: i kollektivtrafiken, på webben eller på skolgården. Situationen kommer 

ofta helt överraskande och efteråt förargar det om man bara har varit en utomstående betraktare. Det lönar 

sig att fundera över sina egna handlingssätt och även att öva på förhand, på det viset har man mer mod att 

agera i en verklig situation. Här hittar du några enkla tips som kan vara till nytta: 

1.      Dina egna känslor kommer lätt upp när du möter orättvisa. Lugna först ner dig för att undvika att bli 

provocerad.  

2.      Om situationen är mycket hotande kalla på hjälp. Du måste inte vara en superhjälte, 112 hjälper. 

3.      Om situationen känns för krävande ensam kan man söka stöd av andra människor på plats.  Vanligtvis när 

en människa tar initiativet agerar också de andra. 

4.      Om rasistiskt prat innehåller falsk information, dela med dig faktum. Om det handlar om din bekant, kan 

du också återkomma till saken senare: ” Minns du när du talade om invandrarnas socialstöd. Jag tog reda på 

om saken och egentligen.. ” Det hjälper att följa med nyheterna men man kan också nå långt med en lugn 

attityd och ett objektivt funderande. 

5.      Ibland känns det skrämmande att säga något tillbaka, då räcker det redan med att ställa sig bredvid offret 

för rasism för att kraftfullt visa att jag står vid din sida mot den som skriker.  Att stå bredvid är också en signal 

till offret och närmiljön att rasisten är ensam i sina gärningar.  

6.      Om situationen inte är för hotande, lönar det sig att säga emot skarpt men lugnt, det fungerar och 

överraskar.   

7.      Utskällningen kan innebära en ärekränkning som är en straffbar handling enligt strafflagen.  I rättssalen 

kan det t.ex. i vissa fall ses som ett ärekränkningsbrott om någon människa kallas för neger eller ”ryssä” Vid 

behov kan du anmäla saken till polisen.  

8.      Var inte rädd för att misslyckas, det viktigaste är att göra någonting. I varje fall kan det rädda 

rasismofferets dag och du kan lära dig att handla bättre nästa gång i en motsvarande situation.  

9.      Om du inte vågar agera i själva situationen, stanna åtminstone kvar på plats efteråt och tala med offret, 

visa medkänsla och beklaga det som hände. Att någon lyssnar lindrar och lugnar människan som möjligtvis är 

väldigt skakad samt visar att du inte är av samma åsikt som rasisten. 

  

Tack för att du är med och skapar ett tryggare, rasismfritt samhälle! 


