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Det här är ett dokument som du kan 
använda som ett studiematerial eller 
handledning för att utforska frågor kring 
social rättvisa i omställningen. Social 
rättvisa innebär en rättvis fördelning av 
rikedom, möjligheter och privilegier. 

Vad är det här?



Bilda gärna en studiegrupp eller studiecirkel 
– kanske med några bekanta som också är 
intresserade av frågorna. Ni kan ses fysiskt 
på samma plats eller via videosamtal. 
Självklart kan du också arbeta med 
materialet på egen hand.

Hur kan du använda materialet?



04 Titta och reflektera

Du eller din grupp tittar på videorna 
och sedan reflekterar i mindre 
grupper kring frågorna som hör till 
den inspelningen. 


Vi rekommenderar att ni har en träff 
per video. 


Våra webbinarier var på 1,5 timme så 
avsätt gärna minst den tiden så att ni 
har gott om tid att både se och 
reflektera. 


Videorna är fristående och kan därför 
ses i valfri ordning.

Studiematerialet utgår ifrån en serie med sju 
webbinarier som ordnades av 
Omställningsbyrån i samarbete med 
Studiefrämjandet Stockholm Gotland hösten 
2021 och våren 2022.

Vårt förslag är att…



05 Använd rundor i samtalet

Källa: Samtalsguide: 

Män i klimatkrisen, 


Män & Chalmers, 2020, 

https://mfj.se/documents/maen-i-klimatkrisen

Vissa strukturer underlättar för att se till 
att alla närvarande kan delta i samtalet 
på ett tryggt sätt.


Ni kommer överens om regler för vad 
som är OK och inte i er samtalsgrupp.


Ni pratar i rundor och tar hjälp av en 
“talpryl” för att en i taget ska prata.


Ni inleder och avslutar alltid med en 
runda, så att alla får “checka in” och 
“checka ut” gemensamt. Vanliga 
incheckningsfrågor är ”Vad lever i mig 
just nu?” eller ”Hur känns det i 
kroppen idag?”. Samma frågor kan 
användas till utcheckningen, eller 
exempelvis ”Vad tar jag med mig ifrån 
den här träffen?”

Det kan låta överambitiöst, men…



06 Så här kan en träff se ut

1. Någon form av inledning, som 
att hälsa välkomna, säga något 
om träffen och/eller göra en 
incheckning.


2. Se inspelningen.


3. Ta eventuellt en kort paus för att 
landa, röra på er, reflektera, ta 
lite luft, gå på toaletten och/eller 
fylla på dryck.


4. Dela upp er i mindre grupper, 
gärna tre och tre, för att 
reflektera kring frågorna som hör 
till videon.


5. Gör en runda, där en person i 
taget får prata ostört i tre 
minuter. Ta tiden med en timer, 
till exempel i mobilen. De andra 
ska inte avbryta, kommentera 
eller ställa frågor, utan bara 
lyssna aktivt.


6. Tidsgränsen gör det lättare att 
lyssna fokuserat på den som talar 
eftersom vi vet hur länge det 
pågår. Det gör också att det blir 
rättvist och att den som talar inte 
behöver tänka på om den pratar 
för länge.


7. Därefter lämnar den personen 
vidare ordet till nästa person, tills 
alla har fått prata. Om ni ses 
fysiskt kan den som pratar hålla i 
en ”talpryl” som ni har kommit 
överens om, så att det blir tydligt 
vem som har ordet.


8. Om någon vill prata i kortare tid 
eller inte alls är det helt okej.


9. När alla har fått prata kan ni, om 
ni vill, samtala mer fritt i de mindre 
grupperna och/eller i helgrupp.


10. Checka gärna ut gemensamt.



07 Shora Esmailian – Klimatflyktingar

Shora Esmailian berättar om 
klimatflyktingarna och varför det är 
viktigt att berätta om de som redan 
drabbas av klimatförändringarna. Hur 
kan vi ta ett globalt ansvar och skapa 
rättvisa skyddsnät? Hur hänger detta 
rättvisa ansvar samman med 
genusfrågor, rasism och Mellanöstern?


Shora Esmailian arbetar som journalist 
och författare. 2012 utkom hon med ”Ur 
askan – om människor på flykt i en 
varmare värld” som är den första och 
hittills enda reportageboken om 
klimatflyktingar på svenska.


Foto: Lars Dareberg

Varför är det viktigt att berätta 
om de som redan drabbas av 
klimatförändringarna?



Del 1 - Längd: 43.30

http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian1.mp4

http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian2.mp4

08 Shora Esmailian – Klimatflyktingar

Del 2 - Längd: 24.36

Klicka på 
bilden för att 
starta videon

http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian2.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian1.mp4


09 Shora Esmailian – Klimatflyktingar

Hur känner jag när jag hör Shora prata 
om det här?


Hur kan jag engagera mig för 
klimatflyktingar och vad kan mitt första 
steg vara?

Reflektera efteråt…



Carmen Blanco Valer pratar 
om dekolonisering. Med detta 
menas ett ifrågasättande av 
nutida maktstrukturer såsom 
klass, kön och ras som starkt 
påverkade av historiska 
koloniala processer. 


Dessa strukturer påverkar 
maktfördelning globalt och 
lokalt, bland annat vår syn på 
olika typer av kunskap, vilken 
kunskap som är legitim, vilka 
kroppar som bär på legitim 
kunskap och så vidare. 


Hur påverkar det här olika 
folks och enskilda människors 
självbilder? Exempel tas från 
samhällsparadigmet Buen 

Hur kan dekolonisering 
hjälpa oss att komma 
närmare social rättvisa 
och återställa livets väv?

10 Carmen Blanco Valer – Dekolonisering 

Vivir, naturens rättigheter och 
från ekofeminism i det 
globala syd.


Carmen Blanco Valer är 
folkbildare och 
folkhögskolelärare, feminist, 
globalrättviseaktivist och 
internationell urfolksaktivist. 
Hon har rötter hos urfolket 
quechua och är född i Cusco, 
Peru. Hon kopplar sitt 
engagemang i 
urfolksrättigheter till 
klimaträttvisefrågor och 
naturens rättigheter som hon 
ser som en förutsättning för 
att mänskliga rättigheter ska 
efterlevas.

Medvärdar för samtalet är 
Latinamerikagrupperna samt 
Latinamerikagruppernas temagrupp för 
naturens rättigheter och det goda livet.



http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarmenBlancoValer.mp4

11 Carmen Blanco Valer – Dekolonisering

Hur känner jag när jag hör Carmen prata 
om det här?


Hur kan jag engagera mig i 
dekolonisering och vad kan mitt första 
steg vara?

Steg 2. Reflektera efteråt…

Steg 1. Titta på video 
Längd: 59.46

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarmenBlancoValer.mp4


12 Stefan Mikaelsson – Samernas rättigheter

Stefan Mikaelsson talar om det samiska 
folket och primär folkrätt som stärker 
samernas möjlighet att bo och leva i 
Arktis.


Stefan Mikaelsson är mångårig ledamot 
i Sametingets plenum och dess 
ordförande år 2009–2017. Bosatt i 
gamla skogssamiska området utefter 
Lule älvdal nära Harads. Var även 
ordförande i första självbestämmande 
kommittén 2002–2004.


Foto: Marie Birkl

Vilka positiva steg har tagits för 
samernas rättigheter de senaste 
årtiondena?



Titta gärna först på 
ett 8 minuter långt 
anförande från 
COP26…

https://www.youtube.com/watch?v=S9J1y2RcD2A&t=3s

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/StefanMikaelsson.mp4

13 Stefan Mikaelsson – Samernas rättigheter

…innan ni tittar på 
webbinariet  
Längd: 49.59 

https://www.youtube.com/watch?v=S9J1y2RcD2A&t=3s
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/StefanMikaelsson.mp4


14 Stefan Mikaelsson – Samernas rättigheter

Hur känner jag när jag hör Stefan prata 
om det här?


Hur kan jag engagera mig för samers 
rättigheter och vad kan mitt första steg 
vara?

Reflektera efteråt…



15 Lundkvist Fridh & Andersson – Antisemitism

Ylva Lundkvist Fridh och Lars M 
Andersson pratar om 
antisemitism i allmänhet och hur 
den kan motarbetas men ger 
också specifika exempel från 
omställningsrörelsen, 
nyandlighet, alternativ ekonomi 
och andra närstående rörelser.


Lars M Andersson är en av två 
föreståndare för Forum för 
judiska studier vid Uppsala 
universitet. Han har främst 
forskat om svensk antisemitism 
och flyktingpolitik. Han var en av 
initiativtagarna till 
forskarnätverket Judarna i 

Vad är antisemitism och hur 
ska vi motverka den i våra 
rörelser?



Sverige – en minoritetshistoria, 
och ingår sedan starten 2007 i 
dess ledningsgrupp, och ingår 
även i redaktionsrådet för 
tidskriften Nordisk judaistik.


Ylva Lundkvist Fridh är tredje 
generationens 
Förintelseöverlevare. Hon 
föreläser, processleder och 
modererar om frågor kring lokal 
finansiering, lokalekonomisk 
analys, finansiering för den 
sociala ekonomin, 
landsbygdsutveckling, 
omställningsrörelsen, 
penningsystem och lokala 
valutor.

16 Lundkvist Fridh & Andersson – Antisemitism

Medvärd för samtalet är 
Forum för judiska studier 
vid Uppsala universitet.

Boktips: Strange Hate av Keith 
Kahn-Harris



Del 1 - Längd: 29.31

http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/
YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson1.mp4

17 Lundkvist Fridh & Andersson – Antisemitism

Del 2 - Längd: 21.31

http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/
YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson2.mp4

http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/
YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson3.mp4

Del 3 - Längd: 13.50

http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson3.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson1.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson2.mp4


18 Lundkvist Fridh & Andersson – Antisemitism

Hur känner jag när jag hör det här?


Hur kan jag engagera mig mot 
antisemitism och vad kan mitt första 
steg vara?

Reflektera efteråt…



19 Soraya Post – Situationen för romer i Sverige

Soraya Post pratar om romers historia i 
Europa, om antiziganism (fientlighet, 
diskriminering, förtryck och rasism mot 
romer) och om hur historien påverkar 
dagens situation.


Soraya Post är romsk feminist och 
aktivist för mänskliga rättigheter. Hon 
har jobbat som strateg för mänskliga 
rättigheter i rättighetskommittén i 
Västra Götalandsregionen, startat den 
första romska folkhögskolan och var 
Europaparlamentariker för Feministiskt 
initiativ 2014–2019.


Hon har suttit i flera statliga 
utredningar och levererat tre 
betänkanden, varit ledamot i Sveriges 
Radios styrelse under tre år, startat 
romska kvinnors första internationella 
organisation samt ERTF och är nu 
ordförande i ERGO Network  
med bas i Bryssel.

Foto: Oscar Wettersten (CC)

Hur ser den historiska och 
nutida situationen ut för 
romer i Sverige?



http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/SorayaPost.mp4

20 Soraya Post – Situationen för romer i Sverige

Hur känner jag när jag hör Soraya prata 
om det här?


Hur kan jag engagera mig mot 
antiziganism och vad kan mitt första 
steg vara?

Steg 2. Reflektera efteråt…

Steg 1. Titta på video 
Längd 1.09.10

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/SorayaPost.mp4


Carolina Castillo är utbildad sociolog och 
forskare med fokus på landreform och 
jordkonflikter i Paraguay och Brasilien.

21 Carolina Castillo – Lokalt engagemang och demokrati

Här går vi igenom koncept och 
exempel på hur man påverkar 
samhället man lever i genom 
deltagande och organisering. Men 
vad är egentligen deltagande och 
hur kan det lokala engagemanget bli 
ett verktyg för att stärka det 
demokratiska samhälle vi lever i?


Att delta är ett sätt att direkt ingripa i 
frågor som berör en och uppnå vissa 
mål tillsammans. Det kan handla om 
en skola som läggs ner på 
landsbygden och där man ingriper i 
beslutsfattande tillsammans på lokal 
nivå eftersom man som föräldrar 
berörs av beslutet.


Det är alltså inte enbart genom val 
man påverkar.

Hur kan det lokala 
engagemanget bli ett verktyg 
för att stärka det 
demokratiska samhället?



22 Carolina Castillo – Lokalt engagemang och demokrati

…att skapa långsiktig kontroll och ansvar inför 
samhället och påverka den lokala utvecklingen. På 
detta sätt blir deltagandet ett verktyg som tillåter 
oss att stärka demokratin i praktiken. Att arbeta 
med lokal utveckling och utbildning är långsiktigt. 
Men den viktiga förändringen på lokal nivå kommer 
i längden att påverka samhället vi lever i.


Under kvällen kommer två exempel på lokalt 
engagemang att lyftas och visa hur det kan leda till 
förändring. Exemplen visar två vitt skilda fall av 
lokalt engagemang, både geografiskt och politiskt: 
ett i Paraguay och ett i Sverige. En liten by i 
Paraguay som ställde om från konventionell odling 
till ekologiska och kulturenliga odlingsmetoder och 
hur detta ledde till självförsörjning som i sin tur 
förstärkte den lokala demokratin. Det andra 
exemplet finns i Sverige i byn Önneköp som ställde 
om den lokala butiken till ett samägt bygdebolag 
som tillsammans driver och  äger både lanthandel 
och kulturhus.


Målet med deltagande är att skapa ett mer 
demokratiskt, inkluderande och jämlikt samhälle 
genom att engagera folk lokalt i frågor som berör 
dem direkt. 


Finns det underlag för att skapa förändring där du 
bor? Vi pratar om gemensamma utmaningar och 
förutsättningar för att generera förändring 
tillsammans.


Carolina Castillo är utbildad sociolog och forskare 
med fokus på landreform och jordkonflikter i 
Paraguay och Brasilien. I Sydamerika har hon 
främst jobbat med agroekologi och permakultur 
som verktyg för matsuveränitet och folkbildning 
och i Sverige har hon jobbat de senaste åren med 
lokal utveckling med fokus på deltagande och 
landsbygdsutveckling. Hon brinner för social 
rättvisa och tror att genom organisering och 
deltagande kan vi påverka vårt samhälle och ställa 
om.


Att förstärka omställning genom folkbildning är ett sätt…



23 Carolina Castillo – Lokalt engagemang och demokrati

Vad har du för förutsättningar där du bor 
och verkar? 


Vad finns det för tillgångar? 


Vad finns det för utmaningar? 


Hur skulle det kunna se ut i framtiden?

Steg 2. Reflektera efteråt…

Steg 1. Titta på video 
Längd - 57:00 -

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarolinaCastillo.mp4

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarolinaCastillo.mp4


Luie Romero Brodin är en aktivist, poet 
och utbildare som fokuserar på dekolonial 
feminism, dekolonial kärlek, antirasism 
och intersektionalitet. 

24 Luie Romero Brodin – Workshop i kritisk vithet

Workshopen startas med 
kunskapsutjämning. Rasism och 
koloniala arv är högst närvarande i 
det svenska civilsamhället. Personer 
som har erfarenhet av strukturell 
rasism utsätts för mikroaggressioner 
samt fysiska och psykiska övergrepp. 
De är hårt utsatta överallt i 
civilsamhället eftersom rasism letar 
sig in i alla instanser.


Vi kommer dekonstruera begrepp 
som “vit skörhet”, “vit skuld” och “vit 
tystnad”; vad innebär de? Vilka 
känslor skapar de? Min övertygelse 
är att en kan lära sig var dessa 
känslor kommer från och hur en kan 
hantera dem.


När vi pratar om det som känslor kan 
vi jämföra det med svartsjuka. Vad 
gör jag för att inte bli svartsjuk? Hur 
gör jag när jag blir det? 

Varför och hur ska vita 
personer arbeta aktivt med 
antirasism?



25 Luie Romero Brodin – Workshop i kritisk vithet

Att göra antirasism är att öva kroppen för 
situationer som kan uppstå i ditt vardagsliv. Vi 
kommer lägga mycket tid på att göra aktiva 
antirasistiska handlingar och i workshopens 
avslutande del kommer du presenteras inför 
tre olika situationer. Där kommer du praktiskt 
få använda dig av din nyförvärvade 
antirasistiska kunskap. 


Denna del av workshoppen är tyvärr inte 
inspelad, för att skapa trygghet för dem som 
deltog live. 

Luie Romero Brodin är en aktivist, poet och 
utbildare som fokuserar på dekolonial 
feminism, dekolonial kärlek, antirasism och 
intersektionalitet. För tillfället arbetar den för 
att skapa medvetenhet kring vit skörhet och 
kritisk vithet. Den har en bakgrund av många 
års aktivism och ideellt arbete. Luie har även 
en bakgrund i att studera feministisk historia 
och feministisk filosofi vid 
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Arbetet med svartsjuka är färskvara, 
likaså antirasism…

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/LuieRomeroBrodin.mp4

Steg 1. Titta på video -  
Längd: 16.47 

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/LuieRomeroBrodin.mp4


26 Luie Romero Brodin – Workshop i kritisk vithet

Du och en vän som tydligt och bekräftat identifierar 
sig med att vara BIPOC (brown/indigenous/person of 
colour) är på ett uteställe och går ut för att röka. En 
man där ute frågar först dig på svenska om du har en 
tändare. Du säger nej. Han frågar sedan din vän om 
en tändare på engelska, men tittar samtidigt på dig, 
som att han söker bekräftelse på om den här 
personen pratar engelska. Tydligt är att mannen bytte 
till engelska endast för att din vän inte är vit.


Vad gör du?

Steg 2. Reflektera över första 
scenariot



27 Luie Romero Brodin – Workshop i kritisk vithet

Du och din nya kollega sitter och äter lunch på jobbet. 
Din nya kollega är tydligt och bekräftat en person som 
i identifierar sig med att vara BIPOC. En av dina 
kollegor sedan många år tillbaka kommer och sätter 
sig, din kollega är vit. Hon frågar er nya kollega: ”Var 
kommer du ifrån?”


Er nya kollega svarar ”Örebro”.


Din kvinnlig kollega svarar ”Jaja, men var kommer du 
EGENTLIGEN ifrån?”


Din nya kollega är märkbart obekväm.


Vad gör du?

Steg 3: Reflektera över andra 
scenariot



28 Luie Romero Brodin – Workshop i kritisk vithet

Du och din partner, som är en brun svensk, ska ta ett 
tidigt morgontåg och är därför på Pressbyrån för att 
köpa frukost. Din partner ska betala, men kommer på 
att den vill ha en påse när köpet redan är registrerat 
och genomfört. Den säger ”Oj”, och pekar på en påse 
och ler ursäktande.


Hon i kassan svarar ”I Sverige betalar vi för påsarna”.


Vad gör du?

Steg 4. Reflektera över sista 
scenariot



När ni har sett alla videor kanske ni funderar 
på hur ni ska gå vidare. Ska ni till exempel 
engagera er i någon organisation som 
arbetar med sådana här frågor, se fler filmer 
tillsammans eller läsa böcker på temat?

Vad händer nu?



30 Fler webinarier våren 2023

Våren 2023 anordnas nya webbinarier med 
liknande upplägg av oss i 
Omställningsbyrån. Välkommen att delta!


För mer information - följ 
Omställningsbyrån på Instagram eller 
Facebook, kolla kalendern på 
omstallningsbyran.se eller kontakta oss på 
hej@omstallningsbyran.se.

WEBINARIESERIE:  
SOCIAL RÄTTVISA OCH INKLUDERING 
I OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN

ANNICA NILSSON 
31 januari 2023 Funktionsrätt, klimatkris och 
omställning

SANNA VESTIN 
2 maj 2023 Asylpolitiken i Sverige

KITIMBWA SABUNI 
28 februari 2023 Afrofobi som en fråga om 
ojämlikhet

MARTA KOLANKIEWICZ 
30 maj 2023 Islamofobin i Sverige

Hur gör vi inkludering och social rättvisa till en självklar del av 
Omställningsrörelsen? Under fyra tillfällen i vår får du möjlighet 
att lyssna till inspirerande gäster som delar med sig av gedigna 
kunskaper och erfarenheter om social rättvisa och inkludering. 
Online genom Zoom 19-20.30. Omställningsbyrån bjuder in i 
samarbete med Studiefrämjandet. Kostnadsfritt. 
>> Läs mer på och anmäl dig på omstallningsbyran.se

Foto: Stefan Pettersson



31 Vilka har gjort det här materialet?

Omställningsbyrån är en 
arbetsgemenskap för omställare som 
bor på olika platser i Sverige.


Vi vill stärka mångfald och arbeta för 
ett klimat rättvist och socialt rättvist 
samhälle inom de planetära gränserna 
enligt omställningsrörelsens principer.  
Omställningsrörelsen eller Transition 
movement består av lokalsamhällen 
som kommer samman för att tänka 
om och bygga om vår värld.


Vi som har varit med i arbetsgruppen 
heter Nicklas Adamsson, Eileen 
Laurie, Jenny Lundahl, Linnea 
Petsonk och Abigail Sykes.


—> omstallningsbyran.se


—> transitionnetwork.org


Studiefrämjandet Stockholm Gotland 
är en lokalavdelning till ett av Sveriges 
största studieförbund, med inriktning 
på natur, djur, miljö, kultur och hållbar 
utveckling. Jag som varit med i 
arbetsgruppen heter Abdibashir 
Hirsiguled.


—> studieframjandet.se

http://omstallningsbyran.se
http://transitionnetwork.org
http://studieframjandet.se


01 Bilaga: Utskriftvänlig variant

1. Någon form av inledning, som 
att hälsa välkomna, säga något 
om träffen och/eller göra en 
incheckning.


2. Se inspelningen.


3. Ta eventuellt en kort paus för att 
landa, röra på er, reflektera, ta 
lite luft, gå på toaletten och/eller 
fylla på dryck.


4. Dela upp er i mindre grupper, 
gärna tre och tre, för att 
reflektera kring frågorna som hör 
till videon.


5. Gör en runda, där en person i 
taget får prata ostört i tre 
minuter. Ta tiden med en timer, 
till exempel i mobilen. De andra 
ska inte avbryta, kommentera 
eller ställa frågor, utan bara 
lyssna aktivt.


6. Tidsgränsen gör det lättare att 
lyssna fokuserat på den som talar 
eftersom vi vet hur länge det 
pågår. Det gör också att det blir 
rättvist och att den som talar inte 
behöver tänka på om den pratar 
för länge.


7. Därefter lämnar den personen 
vidare ordet till nästa person, tills 
alla har fått prata. Om ni ses 
fysiskt kan den som pratar hålla i 
en ”talpryl” som ni har kommit 
överens om, så att det blir tydligt 
vem som har ordet.


8. Om någon vill prata i kortare tid 
eller inte alls är det helt okej.


9. När alla har fått prata kan ni, om 
ni vill, samtala mer fritt i de mindre 
grupperna och/eller i helgrupp.


10. Checka gärna ut gemensamt.

Lägg upp träffen såhär:



02 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Shora Esmailian berättar om 
klimatflyktingarna och varför det 
är viktigt att berätta om de som 
redan drabbas av 
klimatförändringarna. Hur kan vi 
ta ett globalt ansvar och skapa 
rättvisa skyddsnät? Hur hänger 
detta rättvisa ansvar samman 
med genusfrågor, rasism och 
Mellanöstern?


Shora Esmailian arbetar som 
journalist och författare. 2012 
utkom hon med ”Ur askan – om 
människor på flykt i en varmare 
värld” som är den första och 
hittills enda reportageboken om 
klimatflyktingar på svenska.


Video del 1 43:30 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/
ShoraEsmailian1.mp4


Video del 2 24:36 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/
ShoraEsmailian2.mp4


Reflektera sedan över: 

Hur känner jag när jag hör Shora prata om det här?


Hur kan jag engagera mig för klimatflyktingar och vad 
kan mitt första steg vara?

Shora Esmailian - Varför är det viktigt att berätta om de som redan 
drabbas av klimatförändringarna?

http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian1.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian1.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian2.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/11/ShoraEsmailian2.mp4


03 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Carmen Blanco Valer pratar om 
dekolonisering. Med detta 
menas ett ifrågasättande av 
nutida maktstrukturer såsom 
klass, kön och ras som starkt 
påverkade av historiska 
koloniala processer, men även 
som en struktur som påverkar 
maktfördelning globalt och 
lokalt, bland annat vår syn på 
olika typer av kunskap, vilken 
kunskap som är legitim, vilka 
kroppar som bär på legitim 
kunskap, etc. 


Carmen Blanco Valer är 
folkbildare och 
folkhögskolelärare, feminist, 
globalrättviseaktivist och 
internationell urfolksaktivist.


Video 59:46 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/
CarmenBlancoValer.mp4


Reflektera sedan över: 

Hur känner jag när jag hör Carmen prata om det här?


Hur kan jag engagera mig i dekolonisering och vad kan 
mitt första steg vara?

Carmen Blanco Valer - Hur kan dekolonisering hjälpa oss att komma 
närmare social rättvisa och återställa livets väv?

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarmenBlancoValer.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarmenBlancoValer.mp4


04 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Stefan Mikaelsson talar om det 
samiska folket och primär 
folkrätt som stärker samernas 
möjlighet att bo och leva i Arktis.


Stefan Mikaelsson är mångårig 
ledamot i Sametingets plenum 
och dess ordförande år 2009–
2017. Bosatt i gamla 
skogssamiska området utefter 
Lule älvdal nära Harads. Var 
även ordförande i första 
självbestämmande kommittén 
2002–2004. 

Video del 1 7:36 
Ett anförande från COP26: 
https://www.youtube.com/watch?
v=S9J1y2RcD2A&t=3s


Video del 2 49:59 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/
StefanMikaelsson.mp4


 

Reflektera sedan över: 

Hur känner jag när jag hör Stefan prata om det här?


Hur kan jag engagera mig för samers rättigheter och 
vad kan mitt första steg vara?

Stefan Mikaelsson - Vilka positiva steg har tagits för samernas 
rättigheter de senaste årtiondena?

https://www.youtube.com/watch?v=S9J1y2RcD2A&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=S9J1y2RcD2A&t=3s
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/StefanMikaelsson.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/StefanMikaelsson.mp4


05 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Ylva Lundkvist Fridh och Lars M 
Andersson pratar om 
antisemitism i allmänhet och hur 
den kan motarbetas men ger 
också specifika exempel från 
omställningsrörelsen, 
nyandlighet, alternativ ekonomi 
och andra närstående rörelser.


Lars M Andersson är en av två 
föreståndare för Forum för 
judiska studier vid Uppsala 
universitet.


Ylva Lundkvist Fridh är tredje 
generationens 
Förintelseöverlevare. 


Video del 1 29:31 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/
YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson1.mp4


Video del 2 21:31 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/
YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson2.mp4


Video del 3 13:50 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/
YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson3.mp4


Reflektera sedan över: 

Hur känner jag när jag hör det här?


Hur kan jag engagera mig mot antisemitism och vad 
kan mitt första steg vara?

Ylva Lundkvist Fridh & Lars M Andersson - Vad är antisemitism och hur 
ska vi motverka den i våra rörelser?

http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson1.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson1.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson2.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson2.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson3.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/12/YlvaLundkvistFridhLarsMAndersson3.mp4


06 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Soraya Post pratar om romers 
historia i Europa, om 
antiziganism (fientlighet, 
diskriminering, förtryck och 
rasism mot romer) och om hur 
historien påverkar dagens 
situation.


Soraya Post är romsk feminist 
och aktivist för mänskliga 
rättigheter. Hon har jobbat som 
strateg för mänskliga rättigheter 
i rättighetskommittén i Västra 
Götalandsregionen, startat den 
första romska folkhögskolan och 
var Europaparlamentariker för 
Feministiskt initiativ 2014–2019.


Video 1.09.10 
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/
SorayaPost.mp4


Reflektera sedan över: 

Hur känner jag när jag hör Soraya prata om det här?


Hur kan jag engagera mig mot antiziganism och vad 
kan mitt första steg vara?

Soraya Post - Hur ser den historiska och nutida situationen ut för romer i 
Sverige?

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/SorayaPost.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/SorayaPost.mp4


07 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Här går vi igenom koncept och 
exempel på hur man påverkar 
samhället man lever i genom 
deltagande och organisering. 
Men vad är egentligen 
deltagande och hur kan det 
lokala engagemanget bli ett 
verktyg för att stärka det 
demokratiska samhälle vi lever i?


Carolina Castillo är utbildad 
sociolog och forskare med fokus 
på landreform och jordkonflikter i 
Paraguay och Brasilien. I 
Sydamerika har hon främst 
jobbat med agroekologi och 
permakultur som verktyg för 
matsuveränitet och folkbildning 
och i Sverige har hon jobbat de 
senaste åren med lokal 

utveckling med fokus på deltagande och 
landsbygdsutveckling.


Video 57:00


http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/
CarolinaCastillo.mp4


Reflektera sedan över: 

Vad har du för förutsättningar där du bor och verkar? 


Vad finns det för tillgångar? 


Vad finns det för utmaningar? 


Hur skulle det kunna se ut i framtiden?

Carolina Castillo - Hur kan det lokala engagemanget bli ett verktyg för att 
stärka det demokratiska samhället?

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarolinaCastillo.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/CarolinaCastillo.mp4


08 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Workshopen startas med 
kunskapsutjämning. Rasism och 
koloniala arv är högst närvarande 
i det svenska civilsamhället. 
Personer som har erfarenhet av 
strukturell rasism utsätts för 
mikroaggressioner samt fysiska 
och psykiska övergrepp. De är 
hårt utsatta överallt i 
civilsamhället eftersom rasism 
letar sig in i alla instanser.


Luie Romero Brodin är en 
aktivist, poet och utbildare som 
fokuserar på dekolonial 
feminism, dekolonial kärlek, 
antirasism och intersektionalitet. 
utveckling med fokus på 
deltagande och 
landsbygdsutveckling.


Video 16:47


http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/
LuieRomeroBrodin.mp4


Reflektera sedan över tre olika scenarior i tur och 
ordning 

Se nästa sida för det första scenariot

Luie Romero Brodin - Varför och hur ska vita personer arbeta aktivt med 
antirasism?

http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/LuieRomeroBrodin.mp4
http://media.omstallningsbyran.se/2022/08/LuieRomeroBrodin.mp4


09 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Scenario 1: 
Du och en vän som tydligt och 
bekräftat identifierar sig med att 
vara BIPOC (brown/indigenous/
person of colour) är på ett 
uteställe och går ut för att röka. 
En man där ute frågar först dig 
på svenska om du har en 
tändare. Du säger nej. Han frågar 
sedan din vän om en tändare på 
engelska, men tittar samtidigt på 
dig, som att han söker 
bekräftelse på om den här 
personen pratar engelska. Tydligt 
är att mannen bytte till engelska 
endast för att din vän inte är vit.


Vad gör du?

Luie Romero Brodin - Varför och hur ska vita personer arbeta aktivt med 
antirasism?



10 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Scenario 2:


Du och din nya kollega sitter och 
äter lunch på jobbet. Din nya 
kollega är tydligt och bekräftat en 
person som i identifierar sig med 
att vara BIPOC. En av dina 
kollegor sedan många år tillbaka 
kommer och sätter sig, din 
kollega är vit. Hon frågar er nya 
kollega: ”Var kommer du ifrån?”


Er nya kollega svarar ”Örebro”.


Din kvinnlig kollega svarar ”Jaja, 
men var kommer du 
EGENTLIGEN ifrån?”


Din nya kollega är märkbart 
obekväm.


Vad gör du?

Luie Romero Brodin - Varför och hur ska vita personer arbeta aktivt med 
antirasism?



11 Bilaga: Utskriftvänlig variant

Scenario 3:


Du och din partner, som är en 
brun svensk, ska ta ett tidigt 
morgontåg och är därför på 
Pressbyrån för att köpa frukost. 
Din partner ska betala, men 
kommer på att den vill ha en 
påse när köpet redan är 
registrerat och genomfört. Den 
säger ”Oj”, och pekar på en påse 
och ler ursäktande.


Hon i kassan svarar ”I Sverige 
betalar vi för påsarna”.


Vad gör du?

Luie Romero Brodin - Varför och hur ska vita personer arbeta aktivt med 
antirasism?
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