
Inkludera alla i debatten och politiken 
 
Det är märkligt att självutnämnda “sanningssägare” som är långt ifrån grupper med 
utanförskap, ska berätta vad vanligt folk är. Vi har intågande Sverigedemokrater som 
ska berätta vem muslimerna är, präster som anklagar att coronaviruset är bögarnas fel 
och att friskolor undviker att ta emot barn med funktionsvariationer är ett av dem 
exempel på hur en del diskriminerar en del sociala grupper. 
 
Debatten och politiken måste bli mer intersektionell i Socialdemokraterna. Men ändå 
behålla en socialdemokratisk strävan om ekonomisk rättvisa och kollektivt handlande. 
Vad är intersektionalitet? Intersektionalitet är ett genusvetenskapligt begrepp som 
handlar om att göra en analys om kön, klass, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion 
och funktionsvariationer. Det finns en maktstruktur i samhället som gynnar de få 
grupper som anses uppfylla normerna, medan andra grupper hamnar i ett utanförskap.  
 
Själv är jag kvinna och har en funktionsvariation. Jag har märkt att jag behandlas 
annorlunda ibland för att jag fungerar annorlunda. Men även om jag har varit med om 
detta så vet att fler behandlas annorlunda. 
 
Det jag vill få fram är att vi måste se den diskriminering som finns i samhället som har 
självutnämnda ”sanningssägare” som inte tror på att alla grupper ska leva ett värdigt liv 
som kan innebära att man har tomt på kontot eller ingen mat på bordet. Visst pratar 
man om styrkor och enskildas framgångar, trots allt finns det ändå en rådande 
diskriminering som är en norm som skapar hinder t ex. på arbetsmarknaden.  
 
Vi Socialdemokrater måste värva och lyfta andra som normalt inte kommer till tals 
genom att inkludera, anpassa och lyssna till alla sociala gruppers intressen. Intressen 
kan vara hos någon som t ex. har erfarenhet av psykisk ohälsa har ett annat perspektiv 
på hur samhället ser ut, som att ha tagit reda på fakta om psykisk ohälsa, lever i en social 
utsatthet, gått på mediciner och har vittnat om orättvisor. 
 
Alla sociala grupper borde vara med när viktiga beslut fattas som kan avgöra en hel 
framtid. Att elitiska åsikter som hävdar att de vet bäst hur vanligt folk ska leva blir 
farligt om grupperna inte inkluderas. Jag tror att vikten av att en kvinna representerar 
kvinnor är lika stor vikt att fler grupper inkluderas i representationen. Att skapa 
jämlikhet mellan sociala grupper handlar om tillit till politiken. Vi kan inte tillåta 
människor förlora sig själva i en nyliberal värld där dem tvingas till att kämpa som 
ensamma och riskera att bara må sämre. Det måste finnas förutsättningar för att ha ett 
värdigt liv. Därför måste vi inkludera dem i politiken och debatten så dem kan komma 
till tals om vad som behöver göras.   
 
Jag tror att det är nödvändigt att Socialdemokraterna har en intersektionell analys som 
kan leda till ett mer jämlikt samhälle där alla inkluderas. Socialdemokratin har redan 
gjort en bred analys i mångfald. Vi har lyft kvinnors rättigheter, etnicitet och HBTQ-
frågor och även andra frågor. Men vi behöver bredda vår analys som gör att fler grupper 
inkluderas i representationen i debatten och politiken för att inte låta självutnämnda 
”sanningssägare” berätta för oss vem alla är. 
 
Alla behövs. Alla ska med. 


