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ÖVNING 1

NÄR RÄTTIGHETER KROCKAR

Åsiktsfrihet
Rätten till skydd mot 
diskriminering och 

kränkande behandling

Lagar kring bärande av 
politiska symboler

Lagen om hets mot 
folkgrupp

Misshandel

Yttrandefrihet

Hatbrott

Rätten att ordna och delta i 
fredliga möten

Rätten att tillhöra en 
förening
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ÖVNING 2 - SID. 1

FARLIG MUSIK?

Beenie Mans - ”Bad Man Chi Chi Man”

Intro:
Bredrin, don’t tell mi nuh crap bout yuh neva know
Three weeks before time yuh get di video
Mr. Warlord a yuh test a any show
See deh now yuh go have a man go go

Chorus:
If yuh nuh chi chi man wave yuh right hand and (NO!!!)
If yuh nuh lesbian wave yuh right hand and (NO!!!)
Some bwoy will go a jail fi kill man tun bad man chi chi man!!!
Zagga zow, and mi sex off Mona, Lisa and (NO!!!)
And mi breed off Keisha, Lisa, and (NO!!!)
Some bwoy will go a jail fi murda tun badman chi chi man!!!

Verse 1:
Like for instance, Miss Ivey likkle wash belly one deh
Who mi a talk now di long mout one deh
Di pants song I called man chi chi man
When mi see him inna video wid a naked man (What!!!)
So mi know seh oonu DJ a fraud (Fraud dem!!!)
Yuh by yuh civic and mi buy mi accord
Inna cruise a crash a now pon PG’s garage
Yet still yuh a chase like you all a wear draws
Tell mi, sumfest it should a be a showdown
Yuh seem to run off a stage like a clown (Kill Dem DJ!!!)
But anytime mi buck again yuh must lose yuh crown
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ÖVNING 2 - SID. 2

FARLIG MUSIK?

Chorus:

Verse 2:
Yo! Well mi seh everybody dead yuh neva know a your time
Yuh see mi wid mi grammy waan one like a mine
Yuh don’t got nuh talent and yuh soon waan resign
So yuh link up wid No Doubt wid a white man a whine
Dat mean yuh waan link up pon di chi chi man line
Dat mean seh yuh a badman wid a chi chi man mind
And di ruffest yuh just vestigate yuh song or design
Mi nah stop fi sing song fi hit di billboard
And yuh seh chi chi man have one special code
Now we see yuh inna video and a naked man pose
Yuh all a gi him money fi tek off him clothes
Dat mean yuh waan tek di back road, anyway mi seh

Chorus:
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FARLIG MUSIK?

Fakta om Beenie Man

• Beenie Man heter egentligen Anthony Moses Davis. Han är en 
artist från Jamaica. Musikstilen kallas Dancehall. 

• Många tycker att vissa av Beenie Mans texter är homofoba. 
Med homofobi menar man starkt negativa attityder mot homo-, 
bi- och transpersoner. 

• Till exempel sjunger han om att bränna, skjuta, hänga eller på 
annat sätt skada och mörda homosexuella. Ett exempel på en 
sådan textrad från en av hans låtar är: ”I’m a dreaming of a new 
Jamaica, come to execute all the gays”. 

• I juni 2004 stoppade brittisk polis en konsert med Beenie Man 
för att en av hans låtar uppmanar till våld mot homosexuella. 
Han har även vid andra tillfällen tvingats ställa in spelningar, 
exempelvis på MTV Music Video Award 2004. 

• Sommaren 2010 spelade Beenie Man på en konsert i Malmö. 
Kritiken var stark även då. De mest homofoba låtarna ströks ur 
programmet.
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