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Tittel på resolusjon: 7 
Interseksjonalitet i SAIHs utviklingssamarbeid 8 
 9 
Resolusjonstekst: 10 
Å sikre inkluderende utdanning i tråd med SAIHs visjon, krever at vi arbeider interseksjonelt. 11 
Fokuset på inkluderende utdanning er spesielt viktig for grupper som opplever 12 
marginalisering og utestenging, som for eksempel kvinner, LHBT +, studenter, ansatte, 13 
urfolk, religiøse og unge, grupper SAIH arbeider tett med.  14 

Interseksjonalitet er hvordan ulike diskrimineringsgrunnlag eller forskjellsdimensjoner virker 15 
sammen i menneskers liv, og får konsekvenser for maktrelasjonene i sosiale praksiser, 16 
institusjonelle ordninger og kulturelle forståelser. Interseksjonalitet har som formål å vise 17 
hvordan maktstrukturer aldri eksisterer isolert, men at individer er sammensatte og alltid 18 
tilhører mer enn en kategori. Interseksjonalitet viser hvordan mennesker ikke har de samme 19 
rettighetene, mulighetene, beskyttelsen og privilegiene som andre, avhengig av hvordan ulike 20 
diskrimineringsgrunnlag virker sammen.  21 

Tidligere har spesielt den feministiske samtalen vært preget av antakelsen om at kvinner er én 22 
kategori. Kvinner fra det globale sør og ikke-hvite kvinner er blitt neglisjert, mens hvite, 23 
heteroseksuelle kvinners vilkår er blitt tatt som normen og fremstått som generelle og 24 
allmenne. Alle kvinner har derimot ikke de samme erfaringene bare fordi de er kvinner, vi er 25 
også nødt til å se på forskjeller kvinner imellom. Urfolkskvinner vil for eksempel kunne bli 26 
diskriminert på bakgrunn av flere sammensatte diskrimineringsfaktorer og på ulikt grunnlag 27 
enn hvite majoritetskvinner.  28 

Å arbeide utifra et interseksjonelt perspektiv betyr at vi må være bevisst på at det som er 29 
løsninger for enkelte, kanskje ikke kan løse utfordringene for andre. Generalisering av kjønn, 30 
etnisitet eller alder, vil ikke nødvendigvis kunne bidra med løsninger for hvordan man 31 
reduserer sårbarhet og bidrar til å styrke individet. Interseksjonalitet handler om å være 32 
forpliktet til likestilling for alle, uten å snakke forbi eller over andre. 33 

Interseksjonalitet i SAIHs utviklingssamarbeid  34 
Blant våre partnere er det flere grupper som opplever diskriminering og manglede tilgang på 35 
inkluderende utdanning på bakgrunn av kjønn, seksualitet, urfolkstilhørighet, etnisitet, 36 
økonomisk bakgrunn og funksjonsnedsettelse (se strategi for utviklingssamarbeid og SAIHs 37 
posisjonsnotat på SOGIE). Vi har forpliktet oss til å arbeide spesielt med å bryte barrierer som 38 
hindrer marginaliserte og undertrykte grupper i å ta høyere utdannelse og å motvirke 39 
diskriminering ved høyere utdanningsinstitusjoner.  40 
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Det er viktig at SAIH i våre partnerskap og kampanjer anerkjenner mangfoldet og 41 
kompleksiteten ved utfordringene våre partnere står ovenfor, og at vi forholder oss til våre 42 
partnere informert, respektfull og setter deres behov i sentrum. Vi må anerkjenne dem som er 43 
mest utsatt for undertrykkelse og diskriminering, og involvere dem i beslutningsprosesser for 44 
positiv forandring. God kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling med partnerne er 45 
avgjørende. 46 

Interseksjonalitet i studentbevegelser globalt 47 
Fees Must Fall-bevegelsen i Sør-Afrika, er en studentledet massemobilisering med mål om å 48 
arbeide for en inkluderende og rettferdig tilgang til høyere utdanning gjennom å blant annet 49 
stoppe økningen i studiekostnader, samt øke statlig finansiering av universiteter. Kampen mot 50 
voksende ulikhet og raseforskjeller har hatt forrang i bevegelsen.  51 

Mange unge skeive og kvinner inntok lederroller i Fees Must Fall-bevegelsen. Deres 52 
deltakelse bidro til økt oppmerksomhet på at feministiske perspektiver og kvinnelige 53 
studentaktivister over lengre tid har vært marginalisert og tiet ned i bevegelsen. Dette ble en 54 
tydelig påminner om at kampen for en rettferdig høyere utdanning er interseksjonell. For å 55 
bekjempe diskriminering må de ulike bevegelsene unngå silotenkning.  56 

Fees Must Fall-bevegelsen vokste seg raskt til å inkludere et bredt spekter av aktivister med 57 
ulike bakgrunner og varierte tema, som blant annet feminisme, likestilling, SOGIE, men også 58 
universitetsansatte rettigheter ble en del av agendaen og studentenes krav. Stadig er det store 59 
utfordringer, Sør-Afrika er i brede trekk et patriarkalsk samfunn, hvor det er mer krevende for 60 
unge kvinner eller skeive å delta på lik linje som sine mannlige kolleger.  61 

Bevegelsen handler om mer enn lik tilgang og kvalitetsutdannelse, den handler også om å 62 
nedkjempe det klassedelte post-apartheid-samfunnet, diskriminering, mikroaggresjoner og 63 
rasisme, som spenner over ulike, men likevel sammenhengende sosiopolitiske og økonomiske 64 
spørsmål, slik som forskjeller basert på blant annet rase, klasse, kjønn og seksuell orientering.  65 

SAIH skal i sitt partner- og kommunikasjonsarbeid jobbe interseksjonelt, samt 66 
anerkjenne og inkludere våre partnere og samarbeidspartnere og deres erfaringer 67 
basert på ulike og unike diskrimineringsgrunnlag. 68 
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