VINJETT

Mary Juusela utbildar skol
elever i sin toleransmetod i
samarbete med HSB Norra
Storstockholm.

Tolerans
börjar tidigt
HSB Norra Stor-Stockholm satsar på toleransarbete i fyra skolor
Mary Juusela har sett vad
intolerans kan skapa.
Med sin ”Lika Olika-metoden”
vet hon att alla kan vara med och
bidra till att stoppa utanförskap.
– Jag kommer inte sluta, jag vill
in i samtalet vid varenda köksbord
i landet, säger Mary Juusela.

H

on har precis hållit ett föredrag

på HSB Norra Stor-Stockholms
årsstämma. Där berättade Mary
Juusela om det samarbete hon och HSB
har med fyra skolor.
– Tack vare HSB Norra Stor-Stock
holm kommer eleverna i fyra skolor få
genomgå vårt toleransutbildningspaket
– alla elever, men också lärare och
vårdnadshavare. Det är stora skolor med
tusentals elever tillsammans. Nästa ge
neration svenskar som tillsammans ska
skapa Sverige i dag och i framtiden.
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Mary Juusela är adopterad och
växte upp under ett 1980- och 1990-tal
där rasismen på många sätt var tydlig.
Tankarna om sin egen plats i samhället
var ständigt närvarande.
– Nu är det så att jag är här, varför kan
ni inte ge mig en chans, funderade jag
ofta.
De tankarna utvecklade hon sedan till

en världsunik studie. I ett forsknings
projekt levde Mary Juusela under tio
år med 700 adoptivfamiljer och delade
vardagen, med barn och vuxna. Hur
påverkades deras liv av utanförskap och
fientlighet. Hur blir det när toleransen
saknas? Vad händer med en människas
potential, förmåga och hälsa?
Slutsatserna från studien ligger till
grund för den Lika Olika-metod som hon
nu lär ut.
– Folk vill! Folk är jätteschyssta! Folk
vill göra rätt. De behöver dock hjälp att

höja blicken från det subjektiva och få
konkreta verktyg hur man är tolerant,
säger Mary Juusela.
Ett exempel på intolerans från sin
egen uppväxt som hon berättat om är
när hon som femåring på förskolan
får höra: ”Jag vill inte hålla en neger
i handen” från en pojke.
Vad av det du lär ut i dag önskar du att
du, förskolepersonalen eller pojken
hade fått lära sig?
– Jag hade önskat att någon hade gjort
någonting alls. Att någon i stället för att
titta ner i golvet hade tagit min hand el
ler sagt något. Jag hade önskat en ledare
som gått in och neutraliserat situationen.
Att någon sagt: ”Vad säger du nu? Vet du
ens vad du menar? Att man vågade prata
om det som hänt.
Redan från tre års ålder sätts toleran
sen och det är viktigt att veta hur man
gör för att vara tolerant och inklude
rande. Att vi vuxna leder vägen. Det har
många glömt, menar Mary Juusela.
– Tänk, det är 3 000 elever. Lägg till
ytterligare 200-300 skolpersonal. Tänk
vilken påverkan de i sin tur kan ha på
sina vänner och människor de möter.
3 300 personer som är tränade att ta
ansvar och visa civilkurage, säger Mary
Juusela om samarbetet med HSB Norra
Stor-Stockholm. ■

