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Detta dokument
Det här dokumentet innehåller ett skräddarsytt underlag med anonyma berättelser om utanförskap och
diskriminering. Berättelserna passar som underlag till workshops, framtagande av anti-diskrimineringsplaner, eller
helt enkelt för de som vill bredda sin kunskap.
Underlaget finns att läsa online på stories.makeequal.se?/view?do=. Via länken kan du också göra justeringar i
underlaget.
Du kan själv skapa underlag på https://stories.makeequal.se. Underlaget har klassificerats inom flera olika teman
som gör det lätt att hitta rätt.
Underlaget innehåller 0 berättelser på totalt 0 ord (0 tecken). Med genomsnittlig lästakt (250 ord/minut) kräver
underlaget cirka 0 minuter att läsas, med lässvårigheter kan underlaget kräva mellan 0 och 0 minuter (50-100
ord/minut).
Sammanställningen laddades ned från Make Equal 2019-08-26.

Make Equal Stories
Make Equal Stories är ett projekt av Make Equal med stöd från Allmäna Arvsfonden. Syftet med projektet är att
höja medvetenheten kring vad diskriminering och utanförskap betyder idag. Vi på Make Equal tror att det behövs
för att det antidiskriminerings- och jämlikhetsarbete som sker ska vara kopplat till verkligheten. Tillsammans med
våra jämlikhetsmetoder är målet att så många som möjligt ska använda sig av berättelserna för att skapa konkret
förändring i de verksamheter de befinner sig i.
Kontakta oss om du vill samarbeta med oss, söker snävare berättelser, vill ha hjälp med att skapa och använda
underlag mm.

Make Equal
Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar för - och uppmanar till - praktiskt
jämlikhetsarbete.
Några exempel är vår metod Jämlikhetseffekten, vår jämlikhetscertifiering, vårt digitala enkätsystem Make Equal
Analytics, våra projekt Fatta Man, Flickaplattformen och Skärpning samt våra kampanjer Fatta.nu, Skitikön.nu och
killmiddag.se.
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Ordlista
Vi vill att alla ska förstå berättelserna, men vet att många ord kan vara nya. Den här ordlistan är anpassad till det
underlag du håller i handen. Saknar du något ord så kontakta gärna oss så att vi kan göra Make Equal Stories
bättre.
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