Roller
•

Du är en judisk man i trettioårsåldern. Du är skådespelare men jobbar som
vårdbiträde.

•

Du är en kille som har flytt med din familj från Irak. Du går i nian och
drömmer om att bli läkare.

•

Du är gift och sitter i kommunfullmäktige. Du har dyslexi. Du har tre barn
och har anlitat en barnflicka.

•

Du är singel och strax över trettio. Du är gymnasielärare och bor kvar i din
hemstad på Sveriges västkust.

•

Du är en kille som bor i en storstadsförort. Din mamma jobbar som
städare, din pappa är arbetslös.

•

Du är en tjugoettårig samisk tjej. Du jobbar på kontor och sitter i rullstol.

•

Du är en heterosexuell tvåbarnsmamma som jobbar som säljare av
kontorsmaterial. Du bor i en villa.

•

Du är ordförande i en partipolitisk ungdomsorganisation. Dina föräldrar
kom till Sverige från Chile på 70-talet.

•

Du är en trettioårig kvinna. Du pluggar på universitetet och har bott i
Sverige i fem år.

•

Du är född i en tjejkropp men har känt sen dagis att du egentligen är en
kille. Dina föräldrar är lärare.

•

Du är en muslimsk tjej. Du bor med dina föräldrar som är djupt troende.
Du pluggar till jurist på universitetet.

•

Du är en heterosexuell man som arbetar som dansare på operan.
Du är uppvuxen i ett litet samhälle i södra Sverige.

•

Du är en sjuttonårig tjej som inte avslutat grundskolan. Du jobbar på en
snabbmatskedja.
         
Du är sjutton år, du går samhällsprogrammet på gymnasiet och har nyligen blivit förälder.

•
•

Du är en femtonårig tjej. Du bor hemma hos dina föräldrar i en by i Västerbottens inland. Du är adopterad.

•

Du är dotter till en amerikansk ambassadör. Du är kristen och bor i
Sverige. Du går i en skola för synskadade.

•

Du är dotter till en undersköterska och studerar ekonomi på universitetet.
Du spelar innebandy på fritiden.

•

Du är en man i femtioårsåldern. Du jobbar som polis. Du har nyss skilt dig
från din make.

•

Du lever som gömd flykting. Du bor tillsammans med din familj i ett rum i
en lägenhet.

Påståenden
•

Mina högtider har en röd siffra i almanackan.

•

Ingen har aggressivt frågat mig om jag är kille eller tjej.

•

Ingen har förklarat mitt humör med att jag har mens.

•

Jag är inte rädd för att stoppas av polisen.

•

Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.

•

Jag har aldrig blivit kallad något nedlåtande som syftar på min hudfärg
eller vilken del av världen som jag kommer ifrån.

•

Jag tog mig in i den här byggnaden och rummet utan att tänka på
trösklar och trappor.

•

Jag kan gå hand i hand på stan med någon jag har ihop det med utan att
få konstiga blickar.

•

Varje dag kan jag läsa i tidningen om framgångsrika människor med
samma hudfärg som jag själv har.

•

Om jag var på besök i riksdagen skulle folk lätt kunna ta mig för en
riksdagsledamot.

•
•

Jag behöver inte leta extrapriser när jag handlar mat.
Jag bor i ett område med relativt låg arbetslöshet.

•

Jag har aldrig behövt oroa mig för att komma ut med min sexuella
läggning.

•

Jag är inte på min vakt när jag går förbi en grupp män sent på kvällen.

•

Jag reser vart jag vill utan att jag i förväg behöver ta reda på om det finns
några funktionshinder på flyget, tåget eller bussen.

•

Jag behöver inte oroa mig för att min lön är lägre än kollegornas bara på
grund av mitt kön.

