
FAGS bjuder in till:

BLÄNDADBLÄNDAD   – En kritisk kurs om vithetsnormer

Vi måste snacka om vitheten inom feminismen. 

Vi måste snacka om rasism och rasifiering inom feminismen. 

Vi måste göra upp med vithetsprivilegier och se de intersektioner 
där vithet och andra maktstrukturer möts.

Vi vill göra detta tillsammans med er!

På universiteten finns akademiska kritiska vithetsstudier, det är jättebra men detta är nåt  
annat. I vår kurs kommer vi utgå från vardagliga situationer och diskussioner och delvis 
använda oss av personliga erfarenheter.  Bländad är del  av folkbildningstraditionen,  en 
deltagande kurs  där  vi  lär  av varandra.  Vi  kommer  att  ta  oss an ämnet  vithet  utifrån 
följande teman: 

Ge och ta plats, separatism. Historiskt, globalt. Lokalt, vithet i Sverige, offentliga rummet.  
Privat är politiskt. Identitetspolitik, intersektionalitet. Representation. Populärkultur. SVAR 
PÅ TAL. Solidaritet, organisering. 

BLÄNDAD är en kurs med tio kurstillfällen med start 8:e november 2013 
på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm.

Övriga datum 2013 är: 28/11, 14/12 och 2014: 8/2, 22/2, 15/3, 29/3, 12/4, 29/4 och 10/5. 

Varje tillfälle är 3-4 timmar och hålls på kvällen om det är vardag eller på dagtid om det är  
helgdag. 

Kursen hålls på svenska, har 15 platser och kostar 500 kr (det går att förhandla om priset 
vid behov). Kursen är feministiskt separatistisk, på fags.se finns vår definition av feminism.

Intresseanmälan görs till: info.blandad@gmail.com senast 31 oktober.

BLÄNDAD arrangeras av Zafire Vrba, Anna Pirata Stendin och Johanna Gustavsson som 
en del av FAGS, Feminist Art Gallery, Solidarity samt med stöd från ABF. Flera pedagoger 
kommer att bidra under kursens gång. Tack till  er i  det anti-rasistiska communitiet som 
hjälpt oss i förberedelserna! 

Zafire Vrba arbetar som konstnär och pedagog och driver bland annat SVAR PÅ TAL zafirevrba.com 
svarpatal.se

Anna Pirata Stendin är mekaniker och pedagog och jobbar bland annat med  queerpedagogik i 
förskolan.

Johanna Gustavsson arbetar som konstnär och pedagog. Radikal Pedagogik,   Malmö Fria   
Kvinnouniversitet - MFK, Do The Right Thing – en handbok från MFK,   föreningen JA!  ,   I want a   
president...,   Nobody Puts Baby In A Corner     . 
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