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Across the lines – Tracy Chapman

Across the lines
Who would dare to go

Under the bridge
Over the tracks

That separates whites from blacks

Choose sides
Or run for your life

Tonight the riots begin
On the back streets of America
They kill the dream of America

Little black girl gets assaulted
Aint no reason why

Newspaper prints the story
And racist tempers fly
Next day it starts a riot

Knives and guns are drawn
Two black boys get killed
One white boy goes blind

Little black girl gets assaulted
Dont no one know her name
Lots of people hurt and angry

Shes the one to blame



Fordómar – hvað er nú það?



Kynþáttahatur (racism)

• meintur munur á kynþáttum endurspeglar 

verðleika fólks og ræður getu þess. Oftast felur 

kynþáttahatur (kynþáttahyggja) í sér þá 

hugmynd að manns eigin kynþáttur sé öðrum 

betri.
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Staðalmyndir (stereotypes)

• alhæfingar um ákveðin hóp fólks sem yfirfærðar 

eru á persónur sem tilheyra hópnum (vegna 

þjóðernis, kyns, háralitar, kynhneigðar o.s.frv.).

Hvað kemur upp í hugann?



Mismunun (discrimination)

• komið fram af ósanngirni við persónu eða hóp 

fólks á grundvelli trúar, kynhneigðar, kynþáttar 

og svo framvegis.  

Hvað kemur upp í hugann?



Fordómavítahringurinn

• Vítahringurinn  þróast út frá ótta og óöryggi 

fólks.  Ótti og óöryggi eru eðlileg viðbrögð sem 

ekki er ástæða til að skammast sín fyrir.  Að 

vera rasisti/kynþáttahatari er eitthvað allt annað 

en að vera óöruggur eða smeykur við það sem 

virðist vera framandi.
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• Það sem vekur okkur ótta eða óöryggi getur 
verið:

– ólík hegðun

– aðrar kurteisisvenjur

– annar klæðaburður

– aðrar trúarathafnir

– annað útlit

– aðrar persónulegar áherslur en það sem tíðkast hjá 
meirihlutanum 

– og svo framvegis
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Hvernig tökumst við á við fólk 

með fordóma?



Tekist á við fólk með fordóma

Röksemdafærsla

Til dæmis:

-spyrja spurninga

-láta fólk rökstyðja fullyrðinga sínar

-tala um afleiðingarnar



Erum við með fordóma?

• Æfingar og verkefni

http://images.google.is/imgres?imgurl=http://www.strategicrisk.co.uk/Pictures/Title/w/x/q/discrimination.jpg&imgrefurl=http://www.strategicrisk.co.uk/story.asp%3Fstorycode%3D366461&h=239&w=360&sz=9&hl=is&start=300&tbnid=88j1bq-PZTvNEM:&tbnh=80&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Ddiscrimination%26start%3D280%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dis%26sa%3DN

