Q&A RASSEKOLLEN
Vad är Rassekollen?
Rassekollen är ett förslag på frågeunderlag till den som på sin dejt vill närma sig frågor om
normer, värderingar och politik. Teskedsorden har sammanställt ett urval aktuella och
samtidskommenterande frågor som berör teman som bland annat rasism, homofobi, funkofobi
och sexism. Dessa kan man inspireras av och använda på exempelvis en dejt, men även i
andra sammanhang, för att börja diskutera dessa viktiga politiska frågor.

Vad syftar kampanjen till?
Kampanjen syftar till att belysa att frågor om värderingar och normer står högt upp på
agendan när det kommer till ungas val av partner. I dagens dejtklimat är det många som
dejtar aktivt, ibland flera personer samtidigt. Många vill att deras potentiella partner ska dela
liknade grundläggande värderingar som de själva, men frågor som berör politiskt känsliga
ämnen kan vara svåra att ta upp på en dejt. I synnerhet i ett tidigt stadie. Kampanjen syftar
till att underlätta för människor att närma sig frågor om rasism, homofobi, sexism och liknande
när de träffar en ny person, och på så vis kunna diskutera och skapa samsyn kring dessa
viktiga frågor.

Vad menas med ”Rasse”?
Kampanjen kallas Rassekollen för att belysa att rasism och intolerans kan ta sig i uttryck i
många olika former. Vi menar inte att en person är rasist om hen inte håller med eller har
skiljaktiga åsikter gällande de formulerade frågorna. Däremot vill vi med frågorna visa på
hur rasismkan göras och uttryckas genom exempelvis kommentarer, ordval, handlingar och
blickar.

Menar ni att en inte kan dejta någon som har andra värderingar än en själv?
Syftet med kampanjen är inte att med hjälp av frågorna kategorisera någon som rätt eller fel
partner med rätt eller fel värderingar. Det är ett underlag för att inleda en dialog och ett
samtal om viktiga och aktuella samhällsfrågor. Teskedsorden arbetar utifrån premissen om
dialog, förståelse och samtal och hoppas att frågorna kan utgöra en grund för vidare samtal.

Fler frågor? Maila info@teskedsorden.se

