Elevexempel
Tyvärr så har inte alla detta i Sverige trots att det borde vara så och mycket beror på
fördomar som t.ex. vart ifrån du kommer, ekonomisk förhållande, om du är kvinna eller man
osv. Enligt lag så är alla lika värda och alla ska ha samma rättigheter men tyvärr så är det
inte så. Det finns tydliga bevis på detta när det kommer till att söka bostad. Först ringer en
som heter Ali eller något liknande och söker en bostad i stan då finns det ingenting där tyvärr
men att dem ska ringa upp honom om det kommer något. Sedan bara några minuter efter
ringer en som heter Joel eller något annat typiskt svenskt namn och frågar samma sak och
han ställer samma fråga och då finns det en lägenhet centralt i stan. Detta är ett tydligt
exempel på diskriminering pga. någons etnicitet. Jag tror mycket utav denna diskrimineringen
och fientligheten mot någon med invandrarbakgrund hade ändrats om man blandades mer
och om man försökte lära känna varandra.
Sen så kommer vi till jobb där det även kan vara diskriminering och olikheter för någon med
invandrarbakgrund, men det finns även klara och tydliga skillnader mellan kvinnor och män.
Det är mest män som är höginkomsttagare och kvinnor är till stor del låginkomsttagare. Jag
tror det är så eftersom att jag tror att kvinnor måste kämpa mer för att göra en karriär där
dem även måste motbevisa mycket mot män, att de faktiskt kan göra samma sak. Detta tror
jag bidrar till en hel del utav skillnaden mellan kvinnor och män, det känns också som att
många fortfarande är kvar i tänket där kvinnor inte hade samma rättigheter som männen och
det gör nog det hela svårare också. Vi lever på 2000-talet och lagarna och samhället har
förändrats, kvinnor ska ha samma chans som männen i arbetslivet. Sen så har vi
utbildningen, där är det inte heller likheter mellan människorna och där beror det ofta på den
sociala bakgrunden som t.ex. ekonomin om dina förändrar är utbildade osv. även de
segregerade skolorna påverkar ungdomars utbildning och jag tror att lösningen på detta är
att man ska försöka blanda elever från olika ställen i städerna på olika skolor.

