Intolerans
Vad tycker ungdomar om
judar, muslimer, homosexuella och invandrare?
Lättläst

Det här är en lättläst sammanfattning
av intoleransrapporten.
Texten är skriven med korta meningar
och enkla ord.

Inledning
Forum för levande historia har gjort den här undersökningen.
Vi ville ta reda på hur intoleranta ungdomar i Sverige är
mot judar, muslimer, homosexuella och invandrare.
En person är intolerant när han eller hon tycker illa om
alla människor som är eller tycker på ett särskilt sätt.
En tolerant person har inga problem med
att människor tycker eller gör på ett sätt
som man själv kanske inte tycker är bra.
Vi ställde frågor till 10 599 ungdomar.
Det var ungefär lika många flickor som pojkar.
Ungefär hälften av ungdomarna går i gymnasiet
och den andra hälften i grundskolans årskurs 8 och 9.
Vi frågade vad de tycker om
judar, muslimer, homosexuella och invandrare.
Vi frågade om någon slagit dem eller bråkat med dem
för att de kommer från ett annat land, har en annan religion
eller är homosexuella.
Vi frågade också vilket politiskt parti
ungdomarna tycker bäst om,
vilken musik de lyssnar på,
vilket land de kommer från
och vilken religion de har.
Lite mer än hälften av ungdomarna som svarade i undersökningen
är kristna.
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43 av 100 har inte någon religion alls.
6 av 100 säger att de är muslimer.
Bara några få är buddister, judar eller hinduer.
Muslimer är den grupp som flest ungdomar
är intoleranta mot.
Inte riktigt lika många är intoleranta mot homosexuella
och ännu färre är intoleranta mot judar.
Det finns stora skillnader mellan hur flickor och pojkar tycker.
Flickor är mer toleranta mot homosexuella
än mot muslimer och judar.
Pojkar är mer intoleranta mot homosexuella
än mot muslimer och judar.
Är muslimer, judar och homosexuella
människor som man inte kan lita på?
Det var en fråga som ungdomarna fick svara på.
Men de flesta ungdomar svarade nej på denna fråga.
De tycker inte att en person är opålitlig bara för
att han eller hon är muslim, jude eller homosexuell.
Undersökningen visar att de ungdomar som är
mest intoleranta också har andra problem.
De känner sig väldigt mycket utanför
och tror inte att de kan bestämma
över sina liv eller i politiken.
För några av dem går det dåligt i skolan.
Deras föräldrar har låg utbildning
och dåligt betalda arbeten.
De dricker mer alkohol än andra ungdomar
och är ofta ute på kvällarna.
Många säger att de tycker bra om de politiska partier
som är rasistiska eller nationalistiska.
En del av dem tittar också på främlingsfientliga hemsidor
på internet eller har på andra sätt varit i kontakt
med främlingsfientliga organisationer.
Dessa ungdomar lyssnar också på rasistisk musik,
så kallad vit makt-musik.
Det är inte så många ungdomar som är
starkt intoleranta mot muslimer, judar,
homosexuella eller invandrare.
Men vi tycker att det är viktigt att se till att inte fler ungdomar
blir starkt intoleranta.
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En grupp ungdomar som bara är lite intoleranta är det nog enklare att påverka
och lära dem mer
om olika människor, kulturer och religioner.
Vi tror att det är det bästa sättet att se till att inte
fler ungdomar blir starkt intoleranta.

Intolerans mot muslimer
14 av 100 ungdomar är mycket toleranta mot muslimer.
8 av 100 är mycket intoleranta.
Lite mer än en fjärdedel av ungdomarna
vet inte riktigt vad de tycker om muslimer.
Ungefär lika många tycker inte att muslimer
ska få bygga moskéer.
Mer än hälften tror inte att muslimer
bryter mot lagar mer än andra människor i Sverige.
På en fråga svarade ungdomarna mycket olika.
Det gäller om en programledare i tv ska få bära slöja.
28 av 100 tycker att det är helt ok.
24 av 100 vill inte alls se programledare med slöja.
Resten är osäkra på vad de tycker.
Pojkar är mer intoleranta mot muslimer än flickor.
Ungdomar på landet och i små städer
är mer intoleranta än ungdomar i storstäder.
Ungdomar från familjer där alla är födda i Sverige
är mer intoleranta än ungdomar från familjer
där någon är född i ett annat land.
Ungdomar som inte är religiösa
är mer intoleranta än dem som har en tro.

Intolerans mot judar
20 av 100 ungdomar är mycket toleranta mot judar.
6 av 100 är mycket intoleranta.
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En fjärdedel är tveksamma.
22 av 100 tycker inte att judar ska få bygga
synagogor i Sverige eller är tveksamma till det.
12 av 100 tycker att det finns för många judar i Sverige.
Antisemit kallas en person som tycker illa om judar.
Antisemiter tycker ofta att judar bestämmer för mycket
i världen.
4 av 100 ungdomar i undersökningen håller helt med om detta.
12 av 100 tycker att det är delvis sant.
44 av 100 tycker inte alls att det är så.
40 av 100 svarade ”vet ej”.
Ungdomarna fick också svara på om de tycker att det talas
för mycket om nazismen och utrotningen av judar.
12 av 100 tycker att det är så.
22 av 100 håller med delvis.
37 av 100 håller inte med.
29 procent är tveksamma.
Många antisemiter säger också
att det inte var någon Förintelse. De tror inte att judar utrotades under andra
världskriget.
86 av 100 toleranta ungdomar tror att Förintelsen har ägt rum.
Bland de intoleranta ungdomarna är det bara
47 av 100 som är helt säkra på att förintelsen ägde rum.
Pojkar är mer intoleranta mot judar än flickor.
De äldre ungdomarna, som svarade på våra frågor
var mer toleranta än de yngre.
Det finns ingen tydlig skillnad mellan ungdomar
från familjer där alla är födda i Sverige
och familjer där någon är född i ett annat land.
Ungdomar på landet och i små städer
är mer intoleranta än ungdomar i storstäder.

Intolerans mot homosexuella
Många ungdomar är tveksamma till frågan om det finns
för många homosexuella i Sverige, 30 av 100.
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Men 45 av 100 ungdomar tycker inte att det finns
för många homosexuella i Sverige.
48 av 100 ungdomar tycker att
homosexuella ska få adoptera barn.
30 av 100 tycker mer eller mindre illa
om denna tanke.
22 av 100 är tveksamma.
Ungdomarna fick också svara på om de tyckte att
homosexualitet är en sjukdom.
76 av 100 tror inte att det är så.
5 av 100 tror att det kanske är en sjukdom.
8 av 100 är säkra på att det är en sjukdom.
10 av 100 är tveksamma.
Ungdomarnas religion är viktig som utgångspunkt för vad de tycker om
homosexuella.
Muslimer är mycket mer intoleranta än andra grupper.
Ungdomar från familjer där någon är född i ett annat land
är mer intoleranta än ungdomar från familjer
där alla är födda i Sverige.
De äldre ungdomarna, som svarade på våra frågor
var mer toleranta än de yngre.
Intolerans mot invandrare
Ungefär hälften av de ungdomar som är intoleranta
mot muslimer, judar eller homosexuella
är intoleranta mot de flesta människor som är annorlunda.
5 av 100 ungdomar är intoleranta
mot invandrare och andra grupper.
Och det är fler pojkar än flickor som är intoleranta.
Ungdomarna fick frågan om vilket politiskt parti
de tycker bäst om.
Resultatet var mycket tydligt.
De ungdomar som är mest toleranta vill rösta på
socialdemokraterna och andra partier till vänster.
Intoleranta ungdomar tycker bäst om högerpartier.
De allra mest intoleranta tyckte bäst om partierna längst till höger,
till exempel Sverigedemokraterna.
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Ungdomarna fick svara på om de tyckte att
alla människor är lika mycket värda.
Människors lika värde är en viktig grund
i ett demokratiskt samhälle, i svensk politik
och i skolans läroplan.
71 av 100 ungdomar tycker att alla människor är
lika mycket värda.
14 av 100 tycker kanske att det är så.
7 av 100 är mer tveksamma.
8 av 100 tycker inte alls att alla människor är
lika mycket värda.
77 av 100 ungdomar kan tänka sig att bli kompis med alla,
utan att bry sig om var personen kommer ifrån.
13 av 100 svarar kanske och 5 av 100 är tveksamma.
5 av 100 ungdomar vill inte vara kompis
med någon som kommer från ett annat land.
60 av 100 tycker att det är bra att Sverige tar emot flyktingar.
Men ganska många tvekar när de får frågan om
Sverige ska fortsätta att ta emot flyktingar.
20 av 100 är tveksamma och lika många säger nej
till att Sverige ska ta emot fler flyktingar.
Vi frågade också ungdomarna om de tycker illa om några särskilda folkgrupper?
Ungefär hälften av ungdomarna svarade att
de tycker illa om minst en folkgrupp.
De fick välja ur en lista – svenskar, finländare, tyskar,
amerikaner, chilenare, zigenare/romer, turkar, kurder,
irakier, palestinier, israeler, kineser, etiopier och somalier.
Svenska ungdomar svarar så här:
28 av 100 säger att de tycker illa om turkar.
25 av 100 tycker illa om irakier.
24 av 100 tycker illa om zigenare/romer.
22 av 100 tycker illa om kurder.
18 av 100 tycker illa om palestinier.
17 av 100 tycker illa om israeler.
Ungdomar som själva är från ett annat land än Sverige
tycker mest illa om zigenare/romer och israeler.
Våld, hot och andra kränkningar
Det är ganska ovanligt att ungdomar blir slagna
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för att de tillhör en särskild grupp.
Mellan 2 och 3 av 100 ungdomar säger att de har blivit
slagna det senaste året.
Pojkar som är födda i ett annat land än Sverige
är de som mest råkar ut för våld.
7 av 100 ungdomar säger att de har blivit hotade
minst en gång det senaste året.
Det är tre gånger vanligare att ungdomar
som är födda i ett annat land blir hotade
än att svenska ungdomar blir det.
14 av 100 ungdomar säger att de har blivit retade.
Skillnaden är stor mellan svenska ungdomar
och ungdomar som är födda i ett annat land.
9 av 100 svenska ungdomar,
men 40 av 100 som är födda i ett annat land än Sverige
har blivit retade.
6 av 100 flickor och 5 av 100 pojkar
säger att de har blivit slagna, hotade eller retade
för att någon tycker illa om deras religion.
Ungdomar från Sydeuropa och länder utanför Europa
är mest utsatta för våld och hot.
Mellan 1 och 2 av 100 ungdomar säger att de själva har slagit en person
för att han eller hon kommer från ett annat land.
0,6 av 100 ungdomar säger att de har slagit en person
bara för att han eller hon är svensk.
Det är ungefär lika många ungdomar som har hotat
en person bara för att han eller hon tillhör en särskild grupp.
8 av 100 ungdomar säger att de har retat någon.
18 av 100 ungdomar som är mycket intoleranta
har slagit eller hotat någon.
Lättläst text Lena Erika Falk, Centrum för lättläst
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