Övning ”Ett steg framåt” (Privilegewalk)
Rollanalys











Hur bodde du under din uppväxt?
Vad gjorde du på fritiden?
Jobbade de du bodde med föräldrar, i så fall med vad?
Var bor du idag?
Vad gör du om dagarna?
Vad gör du på eftermiddagarna och kvällarna?
Vilket är ditt största intresse?
Vad tycker du om att äta?
Vad gör dig rädd?
Vad drömmer du om?

Påståenden
Vem tror du att denne är?
 Du känner att människor andra tar dig på allvar
 Du trivs med ditt liv
 Du har en meningsfull fritid
 Du gillar att läsa
 Du är intresserad av samhällsfrågor
Privilegier
 Din röst hörs ofta på arbetslatsen/i klassrummet
 Du kan studera till vad du vill.
 Du är inte orolig inför framtiden.
 Jag kan välja att arbeta med vad jag vill.
 Du är sällan rädd i stora folksamlingar.
 Dina högtider har en ledig dag eller röd dag i almanackan.
 Mina föräldrar och lärare har fått mig att känna att jag kan bli vad jag
vill.
 Jag kommer in i en byggnad utan problem, även om det är trappor upp
till dörren.
 Jag kan gå hand i hand på stan med den jag älskar utan att få konstiga
blickar.
 Du är inte rädd för att gå hem själv på kvällen.
 Jag har aldrig behövt berätta för mina släktingar vilken sexuell
läggning jag har.
 Du har aldrig känt dig orättvist behandlad på grund av ditt kön.

 Du kan hitta offentlig information på ditt förstaspråk.
 Jag behöver inte snåla i slutet av månaden.
 Min jobbansökan har aldrig blivit bortsorterad för att jag har ett
konstigt namn.
 Jag känner att mitt språk, min religion och min kultur respekteras i
samhället som jag lever i.
 Jag är inte rädd för att stoppas av polisen.
 Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.
 Jag kan gå och simma på offentliga simhallar utan att ägna en tanke åt
vilket omklädningsrum jag ska använda.
 Jag har aldrig varit med om att folk har kastat skeptiska blickar åt mitt
håll när jag har gått på stan.
 Ingen har frågat mig var i världen jag kommer ifrån egentligen.
 Jag har ett EU-pass.
 Jag har aldrig skämts för mitt hem eller mina kläder.
 Ingen skulle ifrågasätta min lämplighet att vara förälder.
 Jag kan besöka myndigheter utan att ha med en tolk.
 Varje dag kan jag läsa i tidningen om framgångsrika människor som
ser ut som jag
 Om jag var på besök i riksdagen skulle folk ta mig för en
riksdagsledamot.
 Jag känner mig sällan rädd när jag är ute på stan om kvällarna.
 Jag har aldrig varit orolig för att min lön är lägre än mina kollegors
bara på grund av mitt kön.

