
 

 

 

   

 

 

 

 

Pressmeddelande  

  

Elevkonferens med temat afrofobi den 7 mars - Ett fortsatt steg mot en mer 
jämlik skola 

 

Två nyligen utkomna rapporter, regeringens kunskapsöversikt över afrofobi och 

Malmö stads kunskapsöversikt om afrofobi, visar att afrosvenskar hör till den grupp 

som är allra hårdast drabbad av rasism och diskriminering i Sverige idag. Rapporterna 

visar även att utsattheten för afrosvenskar sträcker sig över samtliga samhällssektorer, 

och skolan är inget undantag. 

Då barn och ungdomar är speciellt sårbara har den rasism som råder i skolan en 

mycket negativ påverkan på deras självkänsla och utveckling. Studier visar att skolan 

är en miljö där afrosvenska barn systematiskt utsätts för rasistiskt språkbruk, fysiska 

kränkningar samt utpekande och särskiljande bemötanden från andra elever och 

vuxen skolpersonal. Afrosvenskar drabbas även av rasism genom läromaterial och 

undervisning där den stereotypa bilden av svarta människor lever vidare och spär på 
dagens rasistiska föreställningar.  

För andra året i rad bjuder Ungdom Mot Rasism Malmö och Pedagogisk Inspiration 

in till en elevnätverkskonferens anordnad av Malmös Antirasistiska Elevnätverk. 

Elevnätverket drivs av Ungdom Mot Rasism Malmö i samarbete med Pedagogisk 

Inspiration Malmö. Årets konferens anordnas även i samarbete med Afrosvenskarnas 

Forum För Rättvisa. 

Samtidigt som kampen mot rasism är generell och allmänmänsklig får vi inte glömma 

att rasism i allra högsta grad drabbar olika grupper på olika sätt. I den andan ska 

Ungdom mot rasism i samarbete med Afrosvenskarnas forum för rättvisa och 

Pedagogisk inspiration Malmö anordna en heldags elevkonferens för 80 elever från 15 

grundskolor i Malmö med Afrofobi som tema. 

Denna viktiga satsning har fått ett gott mottagande av Malmös grundskolor som har 

sett konferensen som en viktig resurs för att öka deras elevers kunskap i ämnet. 

 

Vi vill under konferensen även lyfta fram svarta kvinnors utsatthet och deras 

berättelser om hur det är att leva som ung svart kvinna i Sverige. Konferensen har 



 

 

som syfte att belysa deras levnadsvillkor i samhället och därigenom visa ett 

perspektiv som är viktigt att inkludera i den feministiska diskussionen. Eftersom 

konferensen äger rum dagen innan internationella kvinnodagen hoppas vi kunna ge 

deltagarna möjligheten att ta med sig detta perspektiv till andra evenemang där 

kvinnors situation diskuteras den 8 mars. 

 

Med tanke på att FN har deklarerat åren 2015–2024 som det "Internationella 

årtiondet för människor av afrikansk ursprung", är denna elevkonferens högt aktuell 

och i linje med FNs rekommendationer för årtiondet säger Ellinor Mehari från 

Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.   

I tider som dessa är det viktigare än någonsin att fortsätta fördjupa arbetet för att 

skapa lika förutsättningar och främja ett skolklimat där alla barn och elever känner 

sig trygga och respekterade oavsett bakgrund eller utseende, och skolan är självklar 

startpunkt säger Fartun Anderson från Ungdom mot Rasism. 

Tid: 7 mars kl 9:00-15:00 

Plats: Malmö Live, Kuben  

 

För mer information kontakta : 

Ellinor Mehari 076 251 35 41  

Email: afr@africamail.com   

Fartun Andersson  

Email: fartun@umr.se  
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