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NYANSER
AV
VITT
– en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

BAKGRUND
“Fyra nyanser av vitt” är ett initiativ från tre unga socialdemokrater
som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle byta ut
enfald mot mångfald. Utan resultat.
Vår analys är rätt enkel. Alla människor som lever i Sverige är
Sverige. Ett parti som avspeglar samhället handlar inte bara om
rättvisa, utan om legitimitet. Vi har lika lite intresse av att definiera
vad som är avvikande som att diskutera kvotering. Vårt mål är att
synliggöra och ifrågasätta maktstrukturer som tar sitt uttryck i
vithetsnormen.
Vi hoppas på diskussion. Hoppas du vill vara med.
EVIN INCIR,
MATTIAS KRISTENSON &
SARA YAZDANFAR
Besök oss på fyranyanseravvitt.se för mer information.

- BLI DET
ONORMALA
PARTIET
Att vara normal sägs betyda att vara som normen. Jag önskar att mitt
parti var onormalt. För normen är hur makten ser ut. Och hur makten
sätter upp hur man skall vara för att passa in.
Normen tar ingen hänsyn till hur verkligheten ser ut. Normen vill bara
behålla sin exklusivitet. För att behålla makten.
Det räcker inte att se klass. Man måste också se kön, etnisk bakgrund och
sexuell läggning. Och inte minst så måste vi i socialdemokratin se att vi
inte är i takt med vår egen samtid.
Vi måste representera något mer än normen.Vi borde utgöra kraften som
vill bryta maktmonopolet som “Fyra nyanser av vitt” utgör.
Rapporten med samma namn är viktig. För problemet är inte att det finns
för få medlemmar i vårt parti som
representerar den mångfald som
Sverige består av.
Problemet är att vi är för
många i makten som
representerar den vita
enfalden.

MONA SAHLIN

KONGRESSOMBUD
Partikongressen är Socialdemokraternas högst beslutande organ och består
av 350 ombud från 26 distrikt. Bland dem är 72,6 procent veteraner och 27,4
procent är ombud för första gången. 81,4 procent är mellan 36-64 år och för
första gången är majoriteten kvinnor med 51,4 procent.
Ombudens bakgrund är påfallande homogen. 95 procent av ombuden tillhör
den vita normen. I Stockholms stad och Göteborg, städer som i övrigt utmärker
sig för en bred mångfald, är samtliga ombud vita.
Se de vanligaste efternamnen på ombuden på fyranyanseravvitt.se.
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Ifall de som sitter på makten bara omger sig med människor som enbart delar
deras erfarenheter och upplevelser riskerar de att missa människorna som har
en annan syn på samhället. Tydligast blir det när det kommer till upplevelser
av sexism, rasism och homofobi.
I grund och botten handlar bred representation om demokrati. Vi lever i ett
samhälle där en stor del av befolkningen kommer från andra delar av världen
och att utesluta deras upplevelser från
makten är ett demokratiproblem. Ett
samhälle där man istället lever efter sann
pluralistisk anda, med en representation
som speglar befolkningen på alla nivåer, från
företagsledningen till regeringen, hjälper oss
att bryta skadliga normer och strukturer.

KAWA ZOLFAGARY,
GRUNDARE & FÖRFATTARE
“VITA KRÄNKTA MÄN“

KAWA & ERIC TYCKER TILL
Väljarnas dom lär bli hård när samhällets demografi förändras, samtidigt
som S är vitt och gubbigt. Vem kan ta snacket om ”framtidsparti” på allvar när
de socialdemokratiska kongressdelegationerna från Sveriges två största städer
lika gärna kunde vara på väg till konvent med USA:s republikaner? Att såväl
S som facket präglas av interna diskriminerande strukturer är uppenbart:
ledning och styrelser speglar inte medlemskåren. Konsekvenserna blir många
och negativa. Morgondagens politiska talanger, tänk bara på Barack Obama
eller Najat Vallaud-Belkacem – hålls tillbaka,
slutar med politik eller väljer andra vägar där
kompetens värderas bättre.
Hade Obama kunnat bli president om USA:s
demokrater utsåg sin kandidat à la S: I
maktpyramidens vita topp bakom stängda
dörrar, långt ifrån mångfalden bland
medlemmar och medborgare?
ERIC SUNDSTRÖM,
CHEFREDAKTÖR DAGENS ARENA

RIKSDAGSLEDAMÖTER
Den socialdemokratiska riksdagsgruppen består av 112 ledamöter från 26
partidistrikt. Andelen män respektive kvinnor är 49,1 respektive 50,8 procent.
När ledamöterna valdes 2010 bestod gruppen av 10 personer under 35 år. Representationen av unga är lika låg som den vit normen är dominerande.
94 procent tillhör denna homogena grupp.
Se vilka de vanligaste efternamnen är i den socialdemokratiska
riksdagsgruppen är på fyranyanseravvitt.se.
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En av de djupaste skiljelinjerna som går igenom politiken i dag är frågorna om
diskriminering och rasism. Reva illustrerar på ett utmärkt sätt den repressiva
politik när invandrare och deras barn, icke-vita och asylsökande pekas ut som
ett allvarligt samhällsproblem. Sverige har blivit ett land där rasprofilering
öppet försvaras av riksdagens politiker. Var står Socialdemokraterna i
dag i frågor som migration, asylpolitik, arbets- och bostadsmarknad som
diskriminerar och segregerar?
Att det finns få personer med invandrarbakgrund och migrationserfarenheter
i politiken är ett allvarligt demokratiskt underskott. Socialdemokraterna är
tyvärr inget undantag. Hur representationen
i den socialdemokratiska toppen ser ut är
en fråga som måste debatteras, och som i
grunden handlar om bristen på engagemang
för antirasistiskt arbete.
Det är nödvändigt att räkna huvuden nu,
precis som när ”varannan damernas” hamnade
på tapeten. Fler röster måste höras.
DEVRIM MAVI, JOURNALIST &
DEBATTÖR

DEVRIM & OIVVIO TYCKER TILL

Ytterst är det de människor som arbetar i ett
parti som utgör partiets fönster mot
verkligheten. Ett parti som saknar medlemmar som själva har erfarenheter av till exempel
diskriminering på grund av hudfärg kommer aldrig att placera diskrimineringsfrågan
längst upp på dagordningen.
OIVVIO POLITE, PROGRAMMERARE &
FRILANSJOURNALIST
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Det finns ett glapp i Sverige mellan befolkningens sammansättning och
sammansättningen av den politiska maktsfären. Om vi levde i ett land där
människor behandlades lika skulle det inte vara så farligt. Men vi lever i ett
land där individers erfarenheter i väldigt stor utsträckning betingas av till
exempel deras hudfärg.

VERKSTÄLLANDE

UTSKOTT,
PARTISTYRELSE,

ADJUNGERADE

& ERSÄTTARE

100
Verkställande utskottet, VU, är den omedelbara ledningen av partiets
verksamhet och ingår i partistyrelsen. Gruppen består av sju ordinarie
ledamöter och sju suppleanter. Utöver dem finns nio adjungerade ledamöter,
som bland annat representerar Socialdemokraternas sidoorganisationer.
23 personer närvarar på Verkställande utskottets sammanträden. Alla tillhör
den vita normen.
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Den socialdemokratiska partistyrelsen består av 33 ordinarie ledamöter där
sju av dem ingår i Verkställande utskottet. Utöver dem finns 15 ersättare. 46
av 48 ledamöter tillhör en vit norm. (Siffror över partistyrelsen är från 2011
men påverkar inte resultatet i denna undersökning.)

KOMMUNALA
FÖRETRÄDARE

I de tio största kommunerna arbetar
40 socialdemokratiska företrädare.
Av dem tillhör 37 en vithetsnorm.
I Stockholm och Malmö finns ingen
socialdemokratisk heltidspolitiker
som inte ser ut som normen. Här
presenteras respektive kommun enskilt.

JÖNKÖPING 50% 1/2 ST

HELSINGBORG 100% 3/3 ST

NORRKÖPING 100% 3/3 ST

ÖREBRO 75% 3/4 ST

VÄSTERÅS 100% 4/4 ST

LINKÖPING 100% 4/4 ST

UPPSALA 100% 2/2 ST

MALMÖ 100% 5/5 ST

GÖTEBORG 86% 6/7 ST

STOCKHOLM 100% 7/7 ST

