
Coronaviruset ursäktar inte rasistiska handlingar 
 
 

I samband med COVID-19, även kallat coronaviruset, har personer världen över ändrat 

sina vardagsrutiner och tagit avstånd från olika sociala sammanhang, allt för att undvika 

att bli smittad. Restriktioner, nya riktlinjer och förändringar i vårt samhälle och i vår 

vardag är något som borde göras för att minska smittspridningen, men det är även fullt 

rimligt att klara av att göra de här förändringarna utan att bidra till sinofobi. Alltså 

rasism riktad mot personer som rasifieras som kineser, något som har ökat markant över 

hela världen till följd av coronaviruset.  

 

I flera olika medier kan vi idag ta del av olika vittnesmål, bilder och videos från personer som 

utsätts för sinofobi. De blir hotade, förolämpade, diskriminerade, utpekade genom att folk håller 

avstånd. En person i Stockholm berättar om att en man gått av tunnelbanan på grund av att han 

klev på. Det tog en stund innan han förstod att det var på grund av att mannen antog att han var 

från Kina. Flera människor vittnar även om misshandel på grund av att det antas vara av 

kinesiskt ursprung. Beteendet rättfärdigas i sin tur med hänvisning till rädsla och att förövaren 

i fråga gjort ett rimligt antagande om att offret har en koppling till Kina. Din rädsla, dina val 

och hur du uttrycker dig gentemot personer som rasifieras som kines är en kränkande handling 

där du diskriminerar en annan människa. Rädsla och rimliga antaganden säger ni, normaliserad 

och rättfärdigad rasism och diskriminering säger jag.  

 

Problemet är att rädsla vinner över rationalitet. Majoriteten av oss är fullt medvetna om att alla 

kan bli smittade och att alla kan bära på smittan, men ändå väljer vi att utsätta personer som 

rasifieras som kineser för hat, smaklösa skämt och diskriminering. Vart tog kunskapen, 

förnuftet, rationaliteten och samvetet vägen? Vi alla har en del i hur och varför coronaviruset 

spridits, vi varken kan eller har rätt att skylla på någon annan människa. Jag kan inte heller 

undvika att ställa mig själv frågan: Hade vi sett samma utveckling om viruset hade kommit från 

Danmark? Ett land där normen är att vara vit, i alla fall om våra fördomar, attityder och vår 

västerländska världsuppfattning får bestämma. 

 

Att rättfärdiga rasism och diskriminering med hänvisning till rädsla och rimliga antagen är 

oacceptabelt och något vi på Antidiskrimineringsbyrån ställer oss som starka motståndare till. 

Det är aldrig okej att utsätta en annan människa för diskriminerande, kränkande, hotfulla 

och/eller rasistiska handlingar. Coronaviruset ger inte dig rätten att skämta på en annan 

människas bekostnad, att hota, förolämpa eller diskriminera personen i fråga. Det går inte att 

rättfärdiga, det är så långt ifrån roligt som det går och det är diskriminering. Oavsett om du gör 

det uppsåtligt eller inte.    

 

 

 


