
Hvít, íslensk forréttindi 
 

1) Ég get auðveldlega komið því við að ég sé í félagsskap fólks sem hefur sama húðlit eða er af 

sama uppruna og ég. 

2) Ég get farið að versla án þess að vera elt/ur af afgreiðslufólki eða áreitt/ur. 

3) Ég get kveikt á sjónvarpinu eða lesið forsíður dagblaða og séð fólk sem er með sama húðlit 

eða er af sama uppruna og ég.  

4) Þegar ég læri um þjóðmenningu okkar er mér kennt að fólk með minn húðlit eða af mínum 

uppruna hafi skapað hana 

5) Ég get verið viss um að börnin mín fái námsefni sem fjallar um fólk með þeirra húðlit eða 

uppruna.  

6) Ég get farið í tónlistarverslun og fundið tónlist minnar menningar, í hvaða matvöruverslun 

sem er og fundið matinn sem ég ólst upp við að borða eða á hárgreiðslustofu og fundið 

manneskju sem kann að fara með hár eins og mitt.  

7) Ég get verið viss um að húðlitur minn vinnur ekki gegn lánshæfi mínu.  

8) Ég get látið mig rasisma varða, án þess að það sé litið svo á að ég sé sjálfsmiðuð/aður eða 

eiginhagsmunaseggur.  

9) Ég get verið seinn á fund án þess að það sé sett í samhengi við húðlit minn eða uppruna 

10) Ég er aldrei beðin/n um að tala fyrir hönd alls hvíts fólks.  

11) Ég get verið nokkuð viss um að ef ég bið um að fá að tala við yfirmanninn, þá sé hann eða 

hún með sama húðlit og ég og af sama uppruna.  

12) Ef ég er stoppuð/aður af lögregluni í reglubundnu eftirliti get ég verið viss um að hafa ekki 

verið stoppuð/aður vegna húðlitar míns eða uppruna.  

13) Ég get auðveldlega keypt póstkort, málverk, myndabækur, dúkkur og leikföng sem sýna fólk 

með minn húðlit eða af mínum uppruna.  

14) Ég get gengið inn á fund og ekki verið eina manneskjan með  minn húðlit á svæðinu 

15) Ég get stundað háskólanám og verið viss um að meirihluti nemenda og kennara eru af sama 

húðlit og sama uppruna og ég.  

16) Fólk spyr mig ekki hvaða ég er „upprunalega“ 

17) Fólk verður ekki hissa þegar ég tala „rétta“ íslensku 

18) Fólk segir mér ekki að fara heim því ég eigi ekki heima á Íslandi 

 


