PRIVILEGE WALK:
ROLLER & PÅSTÅENDEN
Beskrivning för hur du gör övningen Privilege walk hittar du på
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/trygghet/att-kanna-igen-ochingripa-vid-trakasserier/.

Roller att använda i övningen
•
•

klipp ut dessa så att varje deltagare får en lapp
flera personer kan ha samma roll, ifall rollerna inte räcker till

Du är flykting från Irak och din svenska
är inte så bra. Du tycker inte om att prata
i stora grupper. Du har inte så många
vänner och känner dig ofta ensam.
Du är son till en ensamstående
undersköterska. Du har tre äldre syskon
som hjälper dig att läsa läxor och du
hjälper till mycket hemma med
hushållssysslor.
Du är en muslimsk flicka. Du förstår inte
varför man tar alla ”kristna” högtider för
givet och att man i scouterna inte gör
något fint i anslutning till Ramadan.
Du är har starka åsikter om vilka kläder
du ska ha på dig och ibland får du höra av
de andra barnen att de är konstiga. Du
har märkt att ledarna aldrig
kommenterar dina kläder, men att de nog
klär sig så som flickor och pojkar
förväntas klä sig. Du har en synskada.

Du är kär i din bästa vän. Du sitter i
rullstol. Du har lätt att komma in i olika
grupper. Du tycker att en scoutkompis
har skämt som går ”över gränsen”, men
du vet inte om det är bara du som tycker
så. Vuxna brukar ibland kalla dig känslig.
Dina omsorgspersoner trodde att du var
en flicka då du föddes, men du har känt
sedan dagis att du är en kille. Du
protesterar alltid då någon säger att du är
en flicka eller tycker att du ska ha
klänning t.ex. på julfesten.
Du är ett barn med många starka åsikter
och du säger gärna till andra vad de ska
göra och tycka. Du har dyslexi och svårt
att ta till dig text eller komma ihåg
siffror. Din etnicitet är vit.
Du kommer från en laestadianfamilj och
har många syskon. Du är ofta den som
stannar kvar och hjälper till för att bli
omtyckt.
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Du har en funktionsnedsättning så att du
måste ha en stödperson. Du upplever att
människor känner att de har svårt att
förhålla sig till dig – att de inte riktigt
förstått att det bara är du som är scout,
inte din stödperson, och du skulle vilja
att människor ser dig som person.
Du tycker att du är tjock och äter jättelite.
Du känner dig ständigt stressad och
känner att det inte finns utrymme att
”göra fel” på scoutmötena. Du har två
mammor.
Du har nedsatt hörsel som gör att du har
svårt att höra om människor pratar i
mun på varandra. Du uppfattas som blyg
och känner inte att dina åsikter är viktiga
heller.
Du är en mycket ansvarstagande person
och du känner att dina scoutkompisar har
lätt att fråga dig om saker. Du upplever
det vara svårt att sätta gränser då du
också är förälskad i din scoutledare.
Du är finskspråkig och i scouterna har
man en tendens att byta till finska då du
inte hittar ord. Du upplever det om som
obekvämt, eftersom du vill vara som
andra – du har sagt till flera gånger, men
det känns som alla glömmer det hela
tiden.
Du bor med dina två pappor. Du tycker
väldigt mycket om djur och vill engagera
dig i djurrätt när du blir stor. Du äter
veganskt och bra på teknik.

Du är en pojke som gillar glittriga
smycken och har gärna klänning på dig.
Dina föräldrar uppmuntrar dig till att
vara dig själv. Du skulle vilja ha klänning
på dig i scouterna, men är rädd att någon
skulle skratta åt dig.
Du är adopterad. Dina föräldrar är
missionärer i Nigeria detta år och du
känner att du inte riktigt hittat din plats
eller vänner än. Senast du hade
födelsedagskalas, gjorde du bort dig och
skäms inför dina scoutkompisar för det.
Dina föräldrar är frånskilda och du bor
veckovis hos dem. Din pappa bor med
sina nya partner, du tycker väldigt bra
om honom. Du har aldrig upplevt att dina
scoutkompisar skulle tycka det var
konstigt att hälsa på dig då du är hos din
pappa. Du känner ändå på dig att det är
något olikt med dig som du inte kan sätta
fingret på.
Du är en flicka som kommer från en
konservativ familj. Du hamnar ofta i
slagsmål vilket dina föräldrar inte kan
tåla – mest för att du är flicka. Din bästis
är mobbad och du försvarar honom ofta
aggressivt.
Du har samiskt ursprung och det är en
stor del av din identitet. Du önskar det
pratades mera om ursprungsbefolkningar
i scouterna. Dina syskon är också i
scouterna, men de tycker inte temat är
lika viktigt, så du får inte stöd av dem.

Du tränar aktivt för du vill bli
toppidrottare som din kusin. Träningen
tar tid, och trots att du vill satsa på den,
känner du dig ibland ensam då du inte
hinner gå på alla scoutträffar där dina
vänner är. Din mamma är rullstolsburen.
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Påståenden att använda i övningen
•

Jag får ha vilka hobbyn som helst.

•

Jag har haft möjlighet att köpa all min scout- och utfärdsutrustning som ny.

•

Jag har aldrig blivit sexuellt trakasserad.

•

Jag har ett EU-pass.

•

Jag har många vänner i scouterna.

•

Jag behöver i förväg inte fundera och kolla upp hur jag tar mig in en lokal där
förläggningen eller scoutträffen ordnas.

•

Jag känner mig välkommen till de flesta scoutevenemang.

•

Jag mår psykiskt bra.

•

Mina föräldrar uppmuntrade mig att gå med i scouterna.

•

Jag har varit scout sedan jag var liten.

•

Jag har aldrig blivit mobbad i scouterna för att min kropp ser ut som den gör.

•

Jag upplever att jag inte behöver ändra på mitt utseende eller beteende för att inte
bli dömd eller retad.

•

Jag upplever att ledarna behandlar alla scouter, oberoende av kön på ett rättvist
sätt.

•

Jag har inga problem att ta mig in i kårlokalen.

•

Jag tycker att min aktivitet på scoutmötena eller -utfärderna uppskattas och
värdesätts.

•

Jag tycker att det pratas tillräckligt om jämställdhet i scouterna.

•

Jag kan prata om min familj utan att någon ser konstigt på mig.

•

Det finns flera personer i scouterna som antar att jag är bra på att bygga eller
exempelvis göra upp eld, bara på grund av mitt kön.

•

Jag känner mig trygg på scoutläger.

•

Ledare och andra scouter pratar direkt med mig och inte i tredje person då jag är
med.

•

Jag har aldrig skämts för mitt hem eller mina kläder under min tid i scouterna.
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