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 inledning. 1.

Inte på något sätt är de frågor PeaceWorks jobbar med neutrala. Detta innebär att hur

problemen formuleras, och vilka som har privilegiet att formulera dem påverkar metoderna som

anses vara relevanta. Strategiplanen har därför utvecklats med ambitionen att klargöra

PeaceWorks vision, ståndpunkter och principer och översätta dessa till konkreta strategier och

prioriteringar kommande tre åren.  Strategin kommer således att vägleda organisationens arbete

och operationaliseras genom de projekt och övriga aktiviteter som ingår i den externa

verksamheten. En begreppslista med relevanta begrepp finns som bilaga i slutet av

dokumentet. 
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2. Presentation av PeaceWorks.

 

 

2.1. Vision, närvaro och målgrupp
PeaceWorks är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation. Det är en

normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva

samhällsaktörer. Detta samhälle kännetecknas av fred, global rättvisa och solidaritet, över och

förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

PeaceWorks har för närvarande kontor i Sverige (Stockholm och Malmö) samt Colombia

(Bogotá) och verkar således aktivt i såväl lokal som internationell kontext. Vår målgrupp är unga

mellan åldrarna 13-35. Målgruppen konkretiseras inom ramen för varje projekt beroende på

dess syfte och aktiviteter. 

2.2.  Principer

solidaritet
PeaceWorks är en solidarisk

organisation. Det innebär att vi (1) tar

ställning mot ekonomiska och sociala

system som skapar och reproducerar

orättvisor och ojämn fördelning av makt

och resurser; och (2) arbetar med

konkreta solidariska handlingar och

metoder såväl lokalt som globalt. 

Inledning | 5

kritisk reflektion 
Genom kritisk reflektion strävar vi efter

att synliggöra och utmana

dominerande föreställningar om

världen, samt motverka globala

maktstrukturer som grundar sig i dessa

föreställningar.

jämlikhet
PeaceWorks utgår från alla människors

lika värde. Vi strävar därför efter att

motarbeta all typ av över- och

underordning av människor som

fortsätter att legitimera världens

ojämlikhet och orättvisor. 

ungt perspektiv
 PeaceWorks är en

ungdomsorganisation som

drivs av och för unga.

 



3. ramverk. 

För att förstå vad som ligger till grund för PeaceWorks strategi är det viktigt att inleda med en

redogörelse för organisationens utgångspunkter, samt det teoretiska ramverket som

genomsyrar verksamheten.

Direkt våld: Det direkta våldet kännetecknas av dess synlighet och innefattar direkta

handlingar såsom mobbning (såväl fysisk, som psykisk sådan), krig och misshandel. 

Strukturellt våld: Det strukturella våldet karaktäriseras av formella eller informella mekanismer

i samhället som resulterar i att alla människor inte har samma förutsättningar och

möjligheter. Det kan röra sig om t.e.x. ekonomiska system som främjar och befäster

ekonomisk ojämlikhet, rasism och sexism. Konflikter har ofta sin grund i ett system som

skapar ekonomiska och sociala orättvisor där resurser fördelas ojämnt. 

Kulturellt våld: Det kulturella våldet ser 

3.1. Centrala koncept

3.1.1. Våld
PeaceWorks utgår ifrån den utvidgade förståelse av våld, som menar att det direkta våldet inte

ensamt innefattas av våldsdefinitionen (Galtung, 1969,1990). Vi pratar därför om våld utifrån

följande tre aspekter: 

      istället till attityder som legitimerar

      och normaliserar det direkta och 

      strukturella våldet, som exempelvis 

      språkbruk, ideologi och politik. Viktigt 

      är därför att poängtera vi med ordet 

      kulturellt våld inte menar våld kopplat 

      till olika “kulturer”, där kultur förstås 

      som essentialiserande 

      karaktärsdrag som tillskrivs 

      socialt konstruerade etniciteter. 

Hela PeaceWorks verksamhet genomsyras således av målet att eliminera destruktiva

våldssuttryck inom organisationens samtliga temaområden. Det innebär att motverka

våldsstrukturer på ett personligt såväl som samhälleligt plan, både nationellt och globalt och

inom alla aspekter av arbetet. 

SÅSOM RASISM OCH
FATTIGDOM

DET OSYNLIGA VÅLDET: 
UNDER YTAN

DET SYNLIGA VÅLDET:

 TOPPEN AV ISBERGET

KLIMATET RUNT
VÅLDET

SÅSOM KRIG OCH
MOBBNING

SÅSOM ATTITYDER SOM
TILLÅTER VÅLDET 

STRUKTURELLT VÅLD

DIREKT VÅLD

KULTURELLT VÅLD 

2/3 AV VÅLDET
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3.1.2. Fred
PeaceWorks definition av fred tar avstamp i den våldsdefinition som presenterades ovan.

PeaceWorks jobbar alltså utifrån en holistisk definition av fred. Vi menar att fred inte enbart

betyder avsaknad av väpnat krig. För att ett samhälle ska präglas av en hållbar fred måste det

alltså vara fritt från orättvisor och samtliga våldsuttryck som nämndes ovan. Därför kan vi till

exempel inte säga att Sverige är ett land i fred.  Arbetet för en värld i hållbar fred måste alltså

kännetecknas av en organisering för rättvisa, som belyser, motverkar och förändrar ojämna

maktförhållanden och våld i alla dess former.

3.2. Verktyg och utgångspunkter

3.2.1. Normkritik 
PeaceWorks förstår att normer ligger till grund för hur vi agerar i olika kontexter och är en viktig

del i hur samhällen är uppbyggda. Vi ser därför inte normer som något dåligt per se. Däremot

utgår PeaceWorks ifrån att destruktiva normer ligger till grund för att det kulturella, strukturella

och i sin tur direkta våldet legitimeras. 

Normkritik kan beskrivas som synliggörandet av destruktiva normer och således makten bakom

dessa. I motsats till toleranspedagogik*, där fokus ligger på att “acceptera” det som uppfattas

som avvikande i relation till normen, arbetar PeaceWorks normkritiskt genom att ständigt

reflektera och granska de normer som ligger till grund för t.ex. rasistiska, sexistiska och koloniala

strukturer. Det handlar alltså om att ifrågasätta och utmana de normer som påverkar vad vi

förstår som normalt/naturligt i relation till det som är avvikande/onaturligt, och som även skapar

idén av “de andra”. För att göra detta riktas strålkastarna mot våldets  offer. 

3.2.2. Intersektionalitet
På PeaceWorks appliceras ett intersektionellt perspektiv som verktyg för att förstå just hur olika

maktordningar skapar olika utfall för människor. Det innebär att vi bör granska hur olika faktorer

ligger till grund för ojämn fördelning av makt och resurser. 
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3.2.3. Postkolonialt perspektiv
Den västerländska (och i huvudsak Europeiska) kolonialismens globala påverkan sedan 1400-

talet är obestridbar. Ett postkolonialt perspektiv genomsyrar därför hela PeaceWorks verksamhet

och är en central utgångspunkt för organisationens arbete. 

Postkolonial teori betonar att kolonialismen, trots dess formella avverkning, fortfarande präglar

vår värld genom sitt arv, det globala ekonomiska systemet, existerande maktstrukturer och

attityder. Det är alltså svårt, om inte omöjligt, att förstå världen idag och jobba med fredsfrågor

(såväl lokalt som globalt) utan att adoptera ett postkolonialt perspektiv, vilket är varför

PeaceWorks understryker denna utgångspunkt i strategiplanen. 

Med andra ord är postkolonialismen en grundpelare för PeaceWorks, som används för att

förstärka det intersektionella arbetet och säkerställer att vi uppfyller principen av kritisk reflektion.

Se avsnittet om våra fokusområden för konkreta exempel på hur det postkoloniala perspektivet

genomsyrar vårt arbete. 

intersektionalitet som analytiskt perspektiv visar på hur relationer av överordning och

underordning upprätthålls baserat på olika faktorer av förtryck. Det kan ses som ett hjälpmedel

för att förstå hur olika maktordningar, så som rasmaktordning* och könsmaktordning*,

samspelar och interagerar i samhället. Begreppet utmanar därmed en förenklad bilden av makt

och förtryck. Makt och förtryck är komplexa mekanismer som inte bara kan förstås genom den

ojämlikhet som uppstår vid en specifik typ av maktordning. 

Ett viktigt begrepp inom intersektionalitet är klass. Ett klassperspektiv är nödvändigt för att förstå

vilken effekt det globala ekonomiska systemet vi lever i idag har på fördelning av makt och

resurser, som i sin tur påverkar vardagen och avgör människors livsmöjligheter. PeaceWorks

utgår ifrån att ekonomisk ojämlikhet och orättvisa maktförhållanden grundar sig i rådande

ekonomiska system. För att nå en rättvis värld måste även en rättvis fördelning av makt och

resurser ske. Som konkret exempel ägde, enligt 2017 års deklarationer, 187 miljardärer ungefär

48% av Sveriges BNP (Therborn, 2018). I samma spår hade 39% av Colombias inkomst

koncentrerats till 10% av landets befolkning (Colombia reports, 2018). Detta är enligt

PeaceWorks oacceptabelt. En klassanalys är därför central för att förstå det som ligger bakom

orättvisa maktstrukturer och ojämna maktförhållanden i samhället, och blir därmed avgörande

för arbetet mot en rättvis och jämlik värld. 

   1914 hade exempelvis Europa expanderat sin kontroll över mer än 84% av jordens territorium (se exempelvis Eriksson Baaz,

2005: 63)

1

1
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Ekonomiskt och administrativt stöd till såväl det

Metoden “för unga-av unga” som innebär 

Tillgängliggöra plattformar där (1) 

4.1. Strategier och metoder för förändring

4.1.1. Ungas organisering 
Trots en sjunkande trend av ungas organisering i etablerade sammanhang (såsom inom

föreningar och politiska partier) tycker vi inte att engagemanget för social förändring brister i

Sverige, snarare tvärtom. Vi tycker däremot det är tydligt att de konventionella plattformarna för

ungas organisering mot sociala orättvisor, inte alltid är tillgängliga för alla. De unga som starkast

blir utsatta för samhällets förtryckande strukturer och ojämlika maktförhållande får sällan äga sina

erfarenheter och berättelser. De blir alltså exkluderade från problemformuleringen av frågor som

rör deras verklighet.

Mot bakgrund av detta kommer PeaceWorks under de kommande tre åren att jobba med en

holistisk ingång till ungas organisering. Konkret innebär detta följande: 

unga föreningslivet, som ungdomsprojekt för 

positiv social förändring och fredsarbete. 

målgruppens inkludering i de aktiviteter 

som bedrivs i organisationen, såväl 

lokalt som globalt appliceras. 

I internationell kontext kan det 

exempelvis handla om samarbeten 

och informationsflöde mellan 

ungdomsgrupper baserade i olika länder. 

ungas kritiska tänkande och kreativa 

utforskning av samhällsfenomen som 

påverkar deras liv främjas; och (2) 

unga på egna villkor utforskar metoder 

och verktyg för positiv 

samhällsförändring.

 

4. metod.

PeaceWorks är primärt en ungdomsorganisation, och organisationen präglas av perspektivet att

unga är och bör erkännas som aktiva samhällsaktörer. Vi betraktar därmed ungas engagemang,

och organisering som en förutsättning för hållbar fred. Ungas organisering och inflytande bör

ses som en röd tråd som binder ihop våra verksamheter, temaområden och i sin tur aktiviteter.
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Tydliga ställningstaganden mot sociala och ekonomiska orättvisor.

Stöd till folkrörelser.

Stöd till ungas påverkansarbete både i Sverige och Colombia.  

4.1.2. Solidarititetsaktioner
PeaceWorks samlar ett flertal olika metoder under kategorin solidaritetsaktioner. I huvudsak

innebär det PeaceWorks erkännande av rätten till organisering och motstånd mot förtryckande

strukturer och orättvisor, vilka speglar sig på såväl systemnivå, som på ett interpersonellt plan.

Exempel på solidaritetsaktioner är genom organisering av aktioner som strejker, namnlistor,

demonstrationer, protester, blockader och samhällsförändrande ickevåldsarbete såsom

medföljning, preventiv närvaro och bojkott. 

4.1.3. Påverkansarbete och informationsspridning 
PeaceWorks arbetar aktivt i olika nätverk för att driva frågor som inkluderas i våra temaområden

och våra verksamheter. Två primära insatser inom PeaceWorks påverkansarbete består av att

driva frågor som rör ungdomsrörelsen i stort, samt situationen i Colombia. Dessa två insatser

ska under kommande tre år bedrivas i samarbete med relevanta organisationer inom både

befintliga och nya nätverk. Följande är viktiga punkter som innefattar vårt påverkansarbete:

Ung folkbildning i form av informell utbildning såsom interaktiva workshops och studiecirklar

med fokus på att tillhandahålla verktyg och stärka de som vill lära sig, utveckla och i sin tur

skapa förändring. 

Utbildningar i antirasism, feminism och global rättvisa för målgruppen vuxna som arbetar

med unga i syfte att stärka och förankra kunskapen kring dessa ämnen på platser där unga

vistas.  

Intern kapacitetsökning inom våra fokusområden och koncept i syfte att kontinuerligt

kvalitetssäkra arbetet.

4.1.4. Utbildningsverksamhet 
För att kunna skapa förändring måste vi först förstå vad som ligger bakom det vi vill förändra

samt varför det ser ut så. PeaceWorks arbetar med att tillgängliggöra kunskap i syfte att

synliggöra och öka medvetenheten kring bakomliggande maktstrukturer inom våra befintliga

temaområden. Utbildningar och workshops ses därför som ett första steg mot förändring och

ämnar att vara grunden till att öka engagemanget hos unga, unga vuxna såväl som vuxna som

arbetar med unga. Vår utbildningsverksamhet innefattar således följande metoder:
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i Sverige ska all förtäring vid aktiviteter som finansieras av PeaceWorks medel och som

faller inom ramarna för dagliga verksamheten vara vegansk. Vid de fall veganska alternativ

inte finns köpes vegetariskt. 

i Colombia aktivt sträva efter att konsumera vegansk förtäring vid aktiviteter som finansieras

av PeaceWorks och faller inom ramarna för den verksamheten. 

5. interna policyn. 

5.1. Hållbarhetspolicy
Mot bakgrund av PeaceWorks holistiska syn på fred och hållbarhet åtar vi oss att kommande

tre år utföra ett aktivt och medvetet miljöarbete inom organisationen genom att:

§ integrera miljöarbetet i all vår verksamhet i syfte att komma närmare vårt mål, en hållbar värld i

fred.

§ skapa debatt och väcka engagemang kring klimaträttvisa och dess koppling till fred och

global rättvisa. 

§ jobba för att minimera klimatpåverkan vid resor genom att förbjuda inrikes flygresor inom

Sverige med PeaceWorks medel. 

§ jobba för att minimera klimatpåverkan vid inrikesresor i Colombia genom att i så stor

utsträckning som möjligt använda miljövänliga färdmedel.

§ sträva mot en minskad och effektiviserad resursanvändning.

§ förbjuda konsumtionen av kött med PeaceWorks Swedens medel.

5.2. Språk
Eftersom PeaceWorks är en internationell organisation med Sverige som bas ska både svenska

och engelska användas som arbetsspråk. Det innebär att generella dokument och

övergripande riktlinjer för verksamheten 

i både Sverige och Colombia alltid ska ha både 

svenska och engelska versioner. I den mån det 

är möjligt ska även dessa översättas till spanska.  

PeaceWorks ska även ständigt arbeta med ett 

inkluderande språk där alla som aktivt deltar 

i organisationen kan ta del av information och

 diskussioner samt vara en del av 

aktiviteterna som bedrivs i föreningen.
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6. fokusområden.

6.1. Feminism
PeaceWorks utgår från tanken om att det i varje samhälle tilldelas personer olika status, roller

och uppgifter beroende av ens uppfattade kön. Dessa, så kallade genussystem, genomsyrar

alla aspekter av ett samhälle och bygger oftast på en kategorisering och separering av kön,

samt (cis*)mäns dominans.

De flesta samhällen är idag patriarkala, vilket innebär att den juridiska, ekonomiska och politiska

makten i huvudsak fördelas till, och gynnar män. PeaceWorks argumenterar för att Sverige

fortfarande påverkas starkt av patriarkala strukturer, även fast de formella lagarna grundar sig på

principer om allas lika värde. Strukturer (formella och informella) och normer som, baserat på

kön, reglerar fortfarande människors livsmöjligheter och vardag. PeaceWorks erkänner inte

heller det binära könssystemet* och motsätter sig idén om att det skulle vara något annat än en

socialt konstruerad kategorisering av kön. Arbetet med feminism genomsyras även av att

utmana den dominanta västerländska feminismen (ofta kallad vit feminism) som är rotad i

koloniala maktförhållanden och utgår ifrån vita, medelklass, heterosexuella cis*- kvinnors

erfarenheter av patriarkatet. 
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Driva projekt och aktiviteter som kritiskt granskar och motverkar sexistiska patriarkala normer

och strukturer samt dess effekter idag.

Bryta exkluderingen av marginaliserade unga från problemformuleringen av frågor kopplade

till sexism, som direkt berör deras vardag.

Hålla i utbildningar och workshops med syftet att synliggöra patriarkatet som system och

hur det motverkas. 

Stödja unga som bedriver eller vill bedriva feministisk verksamhet utifrån PeaceWorks

värdegrund.

PeaceWorks ska arbeta feministiskt genom att:



Driva projekt och aktiviteter som kritiskt granskar och motverkar rasistiska normer och

strukturer samt dess effekter idag.

Bryta exkluderingen av marginaliserade unga från problemformuleringen av frågor kopplade

till rasism, som direkt berör deras vardag

Hålla i utbildningar och workshops med syftet att synliggöra rasism som system och hur det

motverkas. 

Stödja unga som bedriver eller vill bedriva antirasistisk verksamhet utifrån PeaceWorks

värdegrund.

6.2. Antirasism
PeaceWorks utgår ifrån att vi lever i en postkolonial värld. Det innebär att rasistiska

tankemönster och strukturer är en integrerad del av samhällen världen över, vilket påverkar vår

vardag. Som exempel på detta råder det än idag en vithetsnorm som skapar ojämlika

förutsättningar och förhållanden för människor baserat på socialt konstruerade idéer om ras och

etnicitet. Vithetsnormen kan förstås som normaliseringen av den hierarki som premierar vita

människor över människor som rasifieras* baserat på föreställningar om överlägsenhet. Det

handlar till exempel om att attityder som har en rasistiskt utgångspunkt reproduceras, utan att vi

direkt förstår dem som rasistiska. Detta ligger till grund för det vi benämner som

rasmaktsordningen. Rasmaktsordningen är ett våldsuttryck som PeaceWorks arbetar med att

både synliggöra och motarbeta. Däribland ingår betonandet av Sveriges centrala roll i

skapandet och spridandet av rasmaktsordningen, samt dess vetenskapliga legitimerande. 

PeaceWorks ska arbeta antirasistiskt genom att:
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Driva projekt och aktiviteter som kritiskt granskar och motverkar koloniala normer och

strukturer.

Bedriva påverkansarbete om internationella frågor och koppla dessa till ett globalt system.

Inkludera ett lokalt perspektiv i problemformuleringen för internationella projekt och

aktiviteter, med en förankring i den lokala kontexten där förändringen ämnar ske. 

Hålla i utbildningar och workshops med syftet att synliggöra koloniala effekter och

ekonomisk ojämlikhet som system samt förse deltagarna med metoder för att bryta

koloniala mönster. 

Stödja unga som bedrivereller vill bedriva verksamhet och/eller projekt för global rättvisa,

utifrån PeaceWorks 

6.3. Global Rättvisa
Att vi lever i en postkolonial värld innebär även (utöver att rasistiska, patriarkala och koloniala

föreställningar fortgår) att maktförhållanden i relationen mellan det globala syd* och det globala

nord* reproducerar en orättvis distribution av resurser som fortsätter bygga på exploatering och

plundring av före detta kolonialiserade länder. Exempel på detta är orättvisa handelsavtal genom

internationell investering och trademispricing*. PeaceWorks tar aktivt ställning mot dessa

aktioner som fortsätter exploateringen av det globala syd*. I arbetet för global rättvisa ingår att

(1) aktivt synliggöra Sveriges koloniala historia; och (2) utmana rådande eurocentrism* av bland

annat kunskapsproduktion. Det innebär att vi har en kritisk hållning till bistånd, internationellt

volontärande och traditionellt utvecklingsarbete där “utvecklade länder” förväntas lära

“utvecklingsländer” hur de ska 

utvecklas. Istället utgår vi från 

internationell solidaritet med 

principen att vi stöttar arbete 

som våra samarbetspartners 

bedriver. 

PeaceWorks ska arbeta dekolonialt* genom att:

      värdegrund.
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7.1. Sverige
PeaceWorks ska inom den svenska kontexten fortsätta arbeta med projektverksamhet under

kommande år, med fokus på att stabilisera arbetet genom fleråriga projekt. Verksamheten i

Sverige ska även fokusera på ungas organisering på olika sätt och ta vara på det

gräsrotsengagemang som finns. PeaceWorks kommer att fortsätta erbjuda stöd till projekt och

aktiviteter genom våra lokala föreningar. Detta innebär ett tätt samarbete med lokalföreningar där

de även är en del av att förmedla PeaceWorks budskap. 

PeaceWorks kommer även att lägga ett stort fokus på att stärka och utveckla den

utbildningsverksamhet som redan finns i organisationen. Det innebär att söka sig till nya

samarbeten nationellt och utforska möjligheter för hur våra utbildningar kan komma till nytta i

andra sammanhang än redan befintliga plattformar. 

7.2. Colombia
PeaceWorks anpassar verksamheten i Colombia till den lokala kontexten och utgår därför ifrån

en behovsanalys med lokal förankring. Praktiskt sätt kommer PeaceWorks fortsätta bedriva

projekt i samarbete med våra lokala partners. Vi kommer även fortsätta främja

erfarenhetsutbyten och arbeta med att stödja de lokala initiativ som bedrivs för hållbar fred i

Colombia. Det övergripande arbetet för kansliet i Colombia innefattar även här

utbildningsinsatser, informationsspridning och organisering av unga. Påverkansarbete kommer

ha en stor roll i (och om) Colombia och kommer under de kommande tre åren att utvecklas

tillsammans med partnerorganisationer för att kommunicera 

ut effektiva budskap och ställningstaganden. 

Informationsspridning och påverkansarbete om 

situationen i Colombia bedrivs såväl i Colombia 

som i Sverige. Vi arbetar ständigt med lokal

 förankring i informationsspridningen som sker mot 

Sverige och ska genom olika projekt som 

PeaceWorks driver se till att informationsflödet

 även kan bidra till lyckat påverkansarbete 

i internationell kontext. 
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7.3. Internationella samarbeten
PeaceWorks kommer att fortsätta arbetet med internationella projekt tillsammans med

partnerorganisationer i våra globala nätverk. I dagsläget ingår PeaceWorks i två globala nätverk;

CCIVS och Alliance. PeaceWorks kommer även att fortsätta samarbeta med organisationer

utanför befintliga nätverk som delar vår värdegrund och vårt syfte. 

En viktig del i arbetet med våra internationella samarbeten är motverkandet av fenomen som

volontärturism* och koloniala mönster. Syftet med våra internationella program är att öka

medvetenheten om globala maktstrukturer, koloniala effekter och internationell solidaritet och på

så vis bör programmen ses som en lärandeprocess genom utbildning och praktisk erfarenhet

från sociala projekt. I relation till våra samarbetspartners ämnar vi att stödja de frågor och det

arbete som bedrivs. För att kvalitetssäkra samarbeten i framtiden ämnar PeaceWorks under

kommande år att utveckla strategier och riktlinjer för att samarbeten ska ske på ett etiskt sätt

med organisationer som delar vår värdegrund.
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ut. Länge har även synen på ens könsidentitet varit binär: antingen tilldelas en ett

biologiskt kön som en även identifierar sig som, eller så tilldelas en ett av könen vid

födseln, men känner sig som det andra. Hursomhelst är även denna syn felaktig. Många

människors könsidentitet går inte att placera på en binär skala och kan också vara

flytande.

                                       

Eurocentrism:

Globala nord:

Globala syd:

Könsidentitet:

8. bilagor.
 

8.1. Begreppsförklaring 

Binärt könssystem/binär könsuppfattning:
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Trade mispricing: 

anta två värden. Det sätt som kön och genus hanteras på idag, oavsett om det gäller

biologiskt, juridiskt eller socialt, präglas starkt av en binär könsuppfattning - män och 

 kvinnor. Cis-person: cis är ett latinskt ord som betyder “på samma sida”. En person som

är cis är en person som identifierar sig och känner sig som det kön hen blev tilldelat vid

födseln.

ordet binärt innebär att något enbart kan

 uppfattningen att väst vet bäst och har rätt samhällsutveckling.

och politiska faktorer till att ses som industrialiserade och “de rika”. De tillhör kärnan. 

en samlad beteckning för de länder som indelats med socioekonomiska 

och politiska faktorer till att ses som underutvecklade och fattiga, som befinner sig i

periferin.

en samlad beteckning för de länder som indelats med socioekonomiska 

producerats i andra länder. Bland annat för att både få lägre företagsskatter men också

för att värderingen (det manipulerade värdet) av varorna gör att de kan skicka resterande

summa till utländska konton. Sammantaget handlar det alltså om illegala åtgärder och är

en sorts skatteflykt. Denna skatteflykt kostar exploaterade länder enorma summor varje år.

Före detta koloniernas skulder har redan betalats av många gånger om sedan 70-talet.

Men på grund av låneräntor och ofördelaktiga låneavtal, exempelvis att lånen ska betalas i

dollar, har lånesumman har ökat samtidigt som länders valutor har sjunkit i värde på grund

av devalveringen av internationell investering.

handlar om att företag över- eller undervärderar sina produkter som

 handlar om det kön en identifierar som, oberoende av hur ens kropp ser



och nöjesresa. Volontärturismen är kommersiell och exploaterande och har en skadlig

effekt på människor på plats, samtidigt som den reproducerar koloniala

maktförhållanden.

Volontärturism: 

Toleranspedagogik: 

Att rasifieras: 

Rasmaktsordning: 

Könsmaktsordning:
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grund för (cis-) mäns samhälleliga hierarkiska överordning över andra könsidentiteter. 
en samlande term för de strukturer och processer som ligger till  

grund för rasism som innebär att det råder en vithetsnorm som skapar ojämlika

förutsättningar och förhållanden för människor baserat på socialt konstruerade idéer om

ras och etnicitet.

en samlande term för de strukturer och processer som ligger till

onormala”och“avvikande” i kontrast till den “normala” och vita. Genom att rasifieras

hamnar en alltså i underordnad position gentemot den vita personen som placerar sig

själv i en överordnad position.

term som betyder att en, baserat på utseende, blir gjord till den "andre”,

tongivande sedan 70-talet. Det pratas mycket om tolerans som en god tanke där vi bör

tolerera varandras olikheter. Hursomhelst går inte toleranspedagogiken att separera från

maktförhållanden. För att vara i en position där du kan tolerera någon/något måste du

sitta i en maktposition - enbart för att du tillhör den rådande dominerande normen.

Genom tolerans förstärks alltså normen och idéen om att olika grupper är fundamentalt

olika. Exempel: “Jag tolererar/är okej med homosexuella” bekräftar och reproducerar

föreställningen att hetersexuella förhållanden är normala, medan allt annat är avvikande.

Denna meningen sätter dig som “tolererar” den andre i en position som den normala. På

så sätt förstärker vi normen. Granskar vi toleranspedagogik genom ett maktperspektiv

ser vi alltså att tolerans speglar förhållandet mellan den som är inkluderad vs excluderad

från vissa rum och sfärer.

en term som syftar till det synsätt om tolerans som varit  

syftar till det fenomen där volontärandet används som en typ av turism
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