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“Min Skola - ett antirasistiskt verktyg” är
ett projekt startat av PeaceWorks Sweden
som pratar om rasism, maktstrukturer och
diskriminering i skolan. Under detta år kommer Min Skola skapa en dokumentärfilm för
att visa vardagsrasismen som sker i Sverige, även utanför skolmiljön.

Vi söker just nu ungdomar mellan 13-25 som vill
dela sina tankar, upplevelser och erfarenheter.
Det är bra om du bor i eller runt Malmö då det
är där filmen kommer spelas in. PeaceWorks står
för alla kostnader som uppstår i samband med
filmandet och filmen, såsom resekostnader och
luncher.

Filmen skapas tillsammans med produktionsbolaget Studio Atéljen och kommer utgå från Malmö.
I filmen kommer en själva få prata om, diskutera
och kommentera på rasism i Sverige utifrån sina
egna erfarenheter och upplevelser på en trygg
plats. En kommer även få möjlighet att lära sig
mer om sina rättigheter och skyldigheter i samhället när det uppstår rasistiska situationer. Så som
hur man anmäler angrepp, vad olika uttryck betyder och vad rasism faktiskt är.

Just nu står vi i startgroparna och är redo att
börja sprida Vår jävla vardag runt om i landet. Vi
kommer i början av februari starta upp konton på
sociala medier och i mitten av februari kommer
vi spela in ett panelsamtal med deltagarna som
kommer vara huvudpunkten i filmen. Samtidigt
som detta sker kommer vi be deltagarna att vlogga eller skriva inlägg om sin vardag. Dessa vloggar som att spridas online och eventuellt bli en
del av filmen. Under sommaren kommer vi hålla
i en filmturné runt om i Sverige och även planera
in filmvisningar i Malmö, vilka man gärna får vara
en del av!

Filmen “Vår jävla vardag” handlar om hur man
som ung i Sverige idag dagligen får utstå flera olika former av rasism som har normaliserats. Vi vill
visa Sverige att detta inte är okej och att ingen är
ensam i sina upplevelser. Vi hoppas på att filmen
kommer få personer att våga stå upp för sig själv
och andra och känna att det faktiskt finns de som
lyssnar och bryr sig.

Viktiga datum:
Deadline för ansökan		
Inspelning av filmen		

Med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

10/2
16-17/2
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Skicka en vlogg eller skriv ett meddelande till malmo@peaceworks.se
(senast 10/2) där du svarar på följande frågor:
- Vad heter jag?
- Kort om mig (var bor du? vad gillar du att göra? vad gör du
i din vardag? Har du något annat du vill berätta om dig själv?)
- Varför tycker jag det är viktigt att prata om rasism?
Inspelning för filmen sker 16/2 och 17/2
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Mail
malmo@peaceworks.se
Telefon
0707-407999
Kontor
Baltzarsgatan 18, 211 34 Malmö

Projektledare
Anton Ingstedt
anton.ingstedt@peaceworks.se
Kommunikatör
Matilda Bergenudd
matilda.bergenudd@peaceworks.se

Med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

