
»Hvorfor sagde du det?«
Suzanne Skærbæk Pedersen er mor 
til tre og forkvinde hos TAL UD, som 
arbejder med at bekæmpe racisme 
med kærlighed og oplysning. Under 
hashtagget #TALUD deler mennesker 
deres oplevelser med racisme for at ty-
deliggøre, hvordan racisme i Danmark 
ser ud. Suzanne forklarer, hvordan hun 
ville håndtere situationen med »Ellen« 
og »Katja«, hvis hendes egen datter 
kom ud for noget lignende.

»Børn ekkoer det, de lærer i deres 
nærmiljø. Det behøver absolut ikke 
komme fra forældrene, det kan være 
noget, børn hører i TV, på nettet eller 
bare flygtigt på gaden. Ingen børn fødes 
med et anlæg for at diskriminere. Det 
er tillært og kan aflæres. Racisme kan 
næppe udryddes, men man kan skabe et 
miljø, hvor racismen ikke er velkommen.

Når det handler om børn, ville jeg 
undgå, at barnet føler skam, da det 
måske ikke ved, at det, det har sagt, 
er sårende. Det gøres ved ikke at løfte 
pegefingeren, men ved at stille spørgs-
mål: ‘Hvorfor sagde du det? Hvordan 
tror du, det fik Katja til at føle? Hvordan 
ville du have det, hvis Katja sagde det 
samme til dig?’

Samtidig mener jeg, at et barn på 
otte år godt ved, at man ikke kan skifte 
hudfarve, og forstår basale, sociale 
sammenhænge og kan undervises 
i dem. Derfor vil jeg forklare Ellen, at der 
ikke findes én hudfarve, som er pænere 
eller bedre end andre. Og spørge hende, 
om hun tror det. Og hvorfor tror hun, 
Katja ville ønske at skifte sin hudfarve?

Jeg vil også give Ellen den indsigt, 
at der findes mennesker, der tror på, 
at nogle mennesker er bedre end an-
dre, men at det faktisk er ulovligt at 
behandle andre mennesker dårligere, 
bare fordi de har en anden hudfarve.

Ellen skal danne sig sin egen 
mening. Lære at reflektere og 
sætte sine tanker ind i en sam-
fundsmæssig kontekst. Hun 
skal lære, at man skal tænke 
over, hvad man siger til andre 
mennesker, da ord kan være 
sårende – også selvom de 
måske ikke var ment sådan. 
At tænke sig om kan være 
kærligt.

Vi er alle smukke menne-
sker, og jo bedre vi er til at om-
favne dem, som er anderledes, 
og sætte pris på, at de er ander-
ledes, jo smukkere kan vi selv 
blive indeni. Det er de ting, vi gør, 
som gør os smukke indeni. Det 
handler ikke om, hvordan man 
ser ud udenpå.

Dernæst vil jeg tage en snak 
med Ellens forældre og gøre dem op-
mærksomme på, at deres datter gengav 
en racistisk holdning. Jeg ville forklare, 
at hun ikke var opmærksom på, at det, 
hun sagde til sin veninde, var nedsæt-
tende. Jeg ville appellere til, at de tager 
en snak med hende om at elske mang-
foldighed, og måske skulle de granske 
deres nærmiljø for at finde ud af, hvor 
hendes inspiration kom fra. Måske er de 
lige så chokerede som jeg, men så kan 
de i det mindste fortsætte snakken.

Det er et tænkt svar i en situation, 
hvor jeg har tid til at sætte mig ned og 
tale med Ellen. Jeg håber, jeg vil have 
den tid og det overskud, hvis situationen 
opstår i skolegården. Men i mange situa-
tioner tænker jeg, at chokket tager over, 
og så tyer man til skældud og udskam-
ning i stil med: ‘Det var ikke pænt sagt, og 
sådan siger man ikke.’ Men det lærer El-
len ikke af. Det er vigtigt at lære børn at 
reflektere frem for at irettesætte. Hvis 
hun har hørt det fra sine forældre, vil vi 
ved at irettesætte hende fortælle, at for-
ældrene tager fejl, og så vil hun sandsyn-
ligvis ikke tro på os. Derfor skal vi lære 
børn at danne deres egen mening.«

Se mere på talud.dk.

Suzanne Skærbæk Pedersen er forkvinde 
for TAL UD, som arbejder mod racisme 
under overskriften »Bryd tavsheden, styrk 
forståelsen. Tal ud om racisme.«
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Børn med mørkere hud risikerer 
at blive udsat for racisme fra 

andre børn, selvom de andre børn 
slet ikke ønsker at såre. Det skal 

forældre lære at håndtere.
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