Detta dokumentet innehåller en stor samling av mycket bra tips av filmer, artiklar, projekt,
poddar, videos, böcker etc:
ANTI-RACISM RESOURCES DOCUMENT
bit.ly/ANTIRACISMRESOURCES

Dokumentärer
The Black Power Mixtape:
https://www.svtplay.se/video/27079649/the-black-power-mixtape-1967-1975
Om Våld: https://www.svtplay.se/video/5053570/om-vald
Free Angela and All Political Prisoners: https://www.cineasterna.com/sv/library/14/title/1033
(cineasterna= kräver att du har ett bibliotekskort)
Raskortet: https://www.svtplay.se/video/1926382/raskortet
Podcast
- Kan Vi Prata Om Vithet
- Raseriet - Podden med Amie & Fanna
- Galdem A Talk
- Power Meeting Podcast
Radio
Om Sinthu Selvarajahs död (svensk polis och åklagare ljög och undanhöll fakta om vad som
hände) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6304223
Teaterföreställningar
Unga Klara, föreställningen “X”: https://vimeo.com/user26467038
Instagramkonton
Svarthistoria
Raseriet
Blacklivesmattersweden
blklivesmatter
afrosvenska_forum_for_rattvisa
afrosvenskarnas_riksorg
byayshajones
ungdommotrasism

rasifieradeakademiker
aktivistafeminista
tobiashubinette
Audrelordeproject
tnkvrt
Youtube
Ett samtal om George Floyd - ur ett svenskt perspektiv
https://www.youtube.com/watch?v=tXTRAOSkwbE
Revolution Poetry, Nabila Abdul Fattah “Avsändare”:
https://www.youtube.com/watch?v=rS0KpFl2yAU
Revolution Poetry, Barakat Ghebrehwariat:
https://www.youtube.com/watch?v=4tei29mrri4&t=5s
Civil rights-aktivisten Deray McKesson förklarar vad “white supremacy” är och hur vita kan börja
förstå hur de drar nytta av detta systemet och därmed ändra det:
https://www.youtube.com/watch?v=3phiX0mparw (Typ 1 minut)
Böcker
Assata Shakur - Min Historia
Lasermannen - Gellert Tamas
Den dag jag blir fri - Lawen Mohtadi
Utrota varenda jävel - Sven Lindqvist
Ain’t I A Woman? Black Women and Feminism - bell hooks
Women, Race and Class - Angela Davis

TedTalks
Universitetskansler Sue Borrego förklarar vad det vill säga att man som vit är priviligerad:
https://www.youtube.com/watch?v=XlRxqC0Sze4 (12 minutter)
Artiklar
Artikel av Michael Harriot på engelska. Artikeln visar en historisk översikt över händelser genom
tiden i USA helt tillbaka från 1619 som alla visar på samma sak: rasism i USA som ger
privilegier till vita och dödar svarta. Obs! Denna artikel är ganska hård att läsa. Men rasismen
och dens historie är ju unbearable och det är ju just precis vad denna artikel visar. Och detta
SKA visas för med sådana här översikter blir strukturen så tydlig. Så vill rekommendera för alla
att läsa om man kan men vill ändå varna för att det är våldsamt.
https://www.theroot.com/a-timeline-of-events-that-led-to-the-2020-fed-up-rising-1843780800?fb
clid=IwAR0dB-lOJs3RJF42KGtlSObVVvNswWcJjRslK8kimS5mDUGbjkXkxGRT90E

For our white friends desiring to be allies:
https://sojo.net/articles/our-white-friends-desiring-be-allies?fbclid=IwAR377_4PSABdzkZYwAOE
_xyTtcu6EUNvH_yhh-NRqaQJKE375tbOTEdx5Ww
Blogg-inlägg:
https://www.stevelocke.com/blog/i-fit-the-description?format=amp&__twitter_impression=true&fb
clid=IwAR2intq1_CDcDxSBpM-ABriTxZcU0yG2IeuXpoez_AM2GUhEEwzntXsY4Vk
100 Ways White People Can Make Life Less Frustrating for People of Colour:
https://www.vice.com/en/article/ne95dm/how-to-be-a-white-ally-to-people-of-color

