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The Sophie Lancaster Foundation grundades 
i slutet av 2007. Detta efter att Sophie Lancaster 
och hennes pojkvän attackerades och miss-
handlades så svårt att Sophie 13 dagar senare 
avled av sina skador. Motivet bakom den 
extremt våldsamma attacken var offrens 
subkulturella stil.subkulturella stil.

Sophies mamma, Sylvia Lancaster, ville 
motarbeta det våld och hat som subkulturella 
dagligen utsätts för. För sitt arbete har 
hon tilldelats titeln Officer of the Most Excellent 
Order of the British Empire (OBE) och är även 
medlem i den brittiska regeringens tvärpolitiska, 
självständiga rådgivningsgrupp om hatbrott självständiga rådgivningsgrupp om hatbrott 
(Cross Party Independent Hate Crime Advisory Group).

Med kunskap utmanar SLF människors fördomar och öppnar ögonen, hos såväl skolelever som hos polis-
myndigheten i England, för hatet som lade grunden för attacken på hennes dotter. Av Englands 39 polis-
distrikt är det i skrivande stund 18 stycken som granskar hatbrott mot alternativa subkulturer. Några av 
dessa är Lancashire, Leicestershire, Derbyshire och West Mercia.
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Dr. Stephen Minton jobbade tidigare som docent inom 
utbildningspsykologi vid Trinity College i Dublin, Irland 
och var även chef för grundutbildningen på samma skola. 

Numera är han docent i psykologi vid University of Plymouth 
och innehar en tjänst inom utbildningsavdelningen vid Univer-
sitetet i Sørøst-Norge. 

Med rådgivande psykologi som grundutbildning valde han att Med rådgivande psykologi som grundutbildning valde han att 
arbeta inom undervisning. Han utbildar blivande lärare i den 
psykologi de kommer att behöva i sina framtida yrkesroller.

- I min forskning om alterofobi har jag sett att problemet, när 
det kommer till alternativa subkulturer, är att folk oundvikligen 
tänker att det är självvalt. De tänker att det inte är lika illa som 
rasism: ”Du måste inte klä dig så, men en person kan inte rå för 
att hen är svart”. Det är så många tänker tyvärr. ”Hur förväntar att hen är svart”. Det är så många tänker tyvärr. ”Hur förväntar 
du dig att folk ska reagera när du klär dig på det viset?” 

Det blir en cykel av skuld och ansvaret placeras på offret. Det är 
nästan som att säga att man bjuder in till våldet, att man är 
orsaken till det.


