
Bonita Toro är en spansk ko-mö som är veteran inom internationella ungdomsutbyten. 
Enbart med Käkkäläjärvi har Bonita redan genomfört fem utbyten och Simo-Petteri är 

hennes förtrogna vän. I början lärde sig Bonita handlingsmodeller av andra, men började 
sedan hitta på sådana tillsammans med sina kompisar. Hon har förstått att syftet med 

ungdomsutbyten är att öppna ögonen, lära sig nytt och förundra sig över allt förunderligt.  

Bonita använder dessa metoder för att se bakom fördomar.  
På vilket sätt skulle ni kunna göra likadant?

BONITA TOROS 
metoder för att  

hantera fördomar



Stadsäventyr som bryter fördomar.

Ta reda på egna fördomar genom ett test. Sedan 
söker man olika grupper som diskrimineras 
– personer med funktionsnedsättning, trans-
sexuella, invandrare, flyktingar, homosexuella, 
personer som talar ett annat språk eller har en 
annan religion... – och alla har som uppgift att 
bedöma hur pass mycket de vet om de valda 
grupperna. Stadsäventyrslagen sätts ihop så 
att de som vet allra minst om målgruppen är 
tillsammans. Under stadsäventyret besöker man 
organisationer som representerar olika grupper 
och lär sig om vilka utmaningar de möter. När 
man tittar på sevärdheter intervjuas lokala 
invånare om deras åsikter om grupperna. På 
kvällen går man igenom egna tankar mellan alla 
grupper. Borde vi driva en kampanj för någon 
minoritets rättigheter?

Ansiktsfaktor

Vi litar lätt på stereotypier. Vi gör antaganden utifrån språk, 
hudfärg eller klädsel. Vad händer om ungdomar från olika 
länder samlar ansikts- och helfigurbilder på kändisar med olika 
berättelser i deras egna länder, vad kan man dra för slutsatser 
av utseendet? Bilderna delas till två grupper. Den ena gruppen 
får ansiktsbilderna, den andra helfigurbilderna. Grupperna har 
som uppgift att utifrån bilderna anta vilken berättelse som hör 
ihop med vilken person. Vad? Vissa trodde att Leo-Pekka Tähti 
är en herrmodell, andra åter antog att hans liv är svårt i rullstol. 
Ungdomarna som ledde uppgiften avslöjade att han är trefaldig 
vinnare i distansåkning med rullstol i paralympiska spelen. Så 
lär man sig att det första intrycket inte alltid är sanning.

Känna fördomarna under sitt eget skinn.

Gör av en måltid en situation där ni själva råkar i en 
svår situation. Vid ett bord med fyra som äter har en 
ögonbindel, en annan kan endast använda en hand, 
den tredje får inte tala och den fjärde hör ingenting. 
Hur känns det? De modigaste kan också gå ut på 
stan för att testa gränserna. Vad händer om jag går 
omkring en dag klädd i burka, blir jag bemött på ett 
annat sätt? Ropar någon skällsord om två pojkar 
går hand i hand i staden? Vad händer om jag står 
med ögonbindel på torget med en skylt som säger 
”jag är muslim, krama mig”? Av dessa erfarenheter 
kan man skapa bloggtexter, uppdateringar i sociala 
medier eller videor, och man kan försöka påverka 
attityder genom att sprida dem.


