Gå ett skritt frem hvis påstanden stemmer med din rolle:
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Du har fri fra skolen eller jobb på viktige dager i din religion.
Har noen spurt deg eller lurt på om du er gutt eller jente?
Har du penger igjen til mat og det du trenger for hver måned?
Har noen sagt til deg: "Hvorfor er du så sur? Har du mensen eller?"
Har du vært redd for å tenke på fremtiden din?
Har du opplevd at du ikke får være med (for eksempel i bursdag eller på fest eller i en
vennegjeng) på grunn av navnet ditt?
Føler du at språket du snakker, religionen din og kulturen din blir respektert der du bor
og går på skole/jobb?
Er du redd for å bli stoppet av politiet?
Kan du kjøpe hudfargede plaster som passer til hudfargen din?
Har du blitt kalt noe stygt på grunn av hvem du blir forelsket i? For eksempel hvis du
er jente og blir forelska i en annen jente? Eller har du blitt kalt noe stygt fordi du kler
deg som en jente, sminker deg og er gutt? Kan du gå i svømmehallen og gå til
garderoben din uten å tenke over om du skal i gutte-/eller jentegarderoben?
Kan du velge selv hva du vil jobbe med?
Har du opplevd at noen ser skeptisk på deg når du går i byen?
Har noen spurt deg: "Hvilket land kommer du egentlig fra?"
Tror folk automatisk at du er god på data?
Du har norsk pass.
Du kan gå inn i et hus eller bygning uten problem, selv om det er trapper opp til døren.
Du har aldri skammet deg over klærne dine eller hjemmet ditt.
Du føler andre mennesker hører på deg og tar deg på alvor.
Kan du snakke med mennesker i det offentlige rom uten å bruke tolk? (For eksempel
hos NAV og i butikken)
Kan du gå hånd i hånd med den du elsker uten å få rare blikk av andre?
Kan du være gatemusikant uten å bli jaget av politiet?
Foreldrene dine og læreren din har fått deg til å tro at du kan bli hva du vil.
Du er sjelden redd når du er ute på kvelden.
Det er lett for deg å få informasjon på morsmålet ditt i hverdagen.
Du har aldri opplevd at noen kaller deg "søte, lille deg".
Du er ikke på vakt når du går forbi en gruppe menn. Evt. du tenker ikke over det når
du går forbi en gruppe menn.
Du har aldri behøvd å fortelle slektningene dine om du er heterofil, lesbisk, bifil eller
transperson.

