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I skolans värld tar vardagsrasismen
ofta sitt uttryck i skällsord och gliringar.



Skällsord är sällan grundade i en djupgående analys, 
utan har ofta sitt ursprung i det ytligt uppenbara, 

så som utanförskap i form av exempelvis
etnicitet eller könstillhörighet.

Du är inte som jag.
Du är sämre än jag.=



Genom att i skolan diskutera skällsord diskuterar 
man också, per automatik, vardagsrasism.



Skolungdomar kommer aldrig att sluta använda 
skällsord. För i en utvecklingsålder kantad av

osäkerhet, stapplande mognad och hävdningsbehov 
har skällsorden en naturlig plats. 



Vi föreslår att Peace Works lanserar:



PeaceWorks



Skällsordsrevolutionen syftar att väcka uppmärksamhet 
kring vardagsrasism i skolan och samtidigt belysa Peace 
Works läromedel, Låt Stå, som ett möjligt läroverktyg i 

det vidare arbetet med antirasistiska frågor.



Kampanjens startskott går när Peace Works uppmanar 
landets högstadielärare och elever att arrangera enkla 

workshops, klassvis. Workshoppen syftar till att diskutera 
och ta fram ett nytt skällsord – ett ord utan sin grund i 
utanförskap, fördomar eller stereotyper. Ett smartare 

skällsord, helt enkelt.



Skolklasserna uppmanas att skicka sina förslag till Peace Works.

@
Klass 8Bs förslag



Väl insamlade överlämnas förslagen till en namnkunnig jury, 
som efter en rad kriterier som exempelvis användbarhet, 

slagkraftighet och fyndighet utser det vassaste skällsordet: 
Sveriges vassaste skällsord.
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Väl utsett genomför Peace Works en pressbearbetning 
med det vinnande skällsordet som kärna.

Krönika:
Det här får mig att
vilja svära hela tiden.



Det vinnande ordet ligger dessutom till grund för den riktade 
kommunikation som utgör kampanjens andra fas. 

Genom att rikta sig direkt till högstadie- och gymnasielärare 
uppmärksammas Peace Works läromedel – Låt Stå – som ett roligt 
och spännande verktyg i det vidare arbetet mot vardagsrasismen.

PeaceWorks
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Får vi lov att presentera: 

SKÄLLSORDET
MOT RASISM!

Annonsering i branschpress



Med Peace Works nu etablerade som en trovärdig aktör är 
förutsättningarna för en fortsatt kampanj ännu godare. 

Kanske är nästa steg att med PR-bearbetning kämpa för att få 
ordet invalt bland Språkrådets svenska nyord?

Språkrådets nyordslista, en återkommande nyhet.



Att åstadkomma hype är avgörande. För utan PR är resan mot 
att bli en etablerad aktör kantad av ekonomiska, istället för 
främst kreativa, utmaningar. Med det sagt vill vi ytterligare
understryka att grunden i vår mediastrategi är att etablera 

Peace Works och Låt Stå så brett som möjligt,
med så lite köpt media som möjligt.



Tack!


