
Hade Pride existerat utan västerländska värderingar? 

Vänsterintellektuella menar att västerländsk kultur är förtryckande. Samtidigt firar vi 
Pride i Stockholm och resten av Sverige. Denna vecka är det Pridefestival i 
Stockholm. En fest för kärlek och frihet som firas i många av Sveriges och hela 
världens städer. De karaktäristiska regnbågsfärgerna syns på bussar, människor och 
husdjur. Tillsammans firar vi möjligheten att vara vem man vill. 

I samband med varje Prideparad påminns vi om historien och kampen för HBTQ-
rättigheter. Det var inte förrän 1944 som homosexualitet ”legaliserades” i Sverige, 
men ansågs vara en psykisk sjukdom fram till 1979. År 2013 blev transpersoner inte 
längre tvingade att sterilisera sig om de könskorrigerade sig. Än idag är samkönade 
äktenskap fortfarande förbjudet i 79 länder. Däremot talar statistiken sitt klara språk, 
HBTQ-personer har fler rättigheter i väst än någon annanstans i världen. 

I vår västerländska kultur är självkritik ett givet signum, då det fria ordet fört 
utvecklingen framåt. Ingen kultur är perfekt, men det är svårt att hävda att den 
västerländska inte är den bästa utifrån parametrarna demokrati, frihet och välstånd. 
Våra liberala värderingar möjliggör att evenemang som Pride tillåts och uppskattas i 
samhället. Det är ytterst tveksamt att HBTQ-rättigheter hade införts om inte våra 
liberala värderingar hade styrt. Det tog tid och möda innan rättigheterna kom i väst, 
men det skedde här först. Samtidigt som Putin förvärrar livet för ryska homosexuella 
går Kanadas president Trudeau i Prideparaden. 

Det är väst som är den kämpande kraften för HBTQ-rättigheter i världen. Därför är 
det beklämmande att höra vänsterintellektuella basunera om västs förkastlighet. 
Postkoloniala och postmodernistiska teorier kritiserar västerländsk kultur, då den 
upprätthåller förtryckande maktstrukturer, samt inte kan sägas vara bättre än någon 
annan. Alla kulturer är lika bra eller dåliga enligt postmodernistiska tankesätt. 
Slutsatserna bygger på idén att vi omöjligen kan säga att ett subjekt är rätt eller fel i 
vetenskaplig mening. Det finns inga absoluta sanningar som kan bevisa att väst är 
bättre än någon annan kultur i världen. 

Även om vi främst kan utgå från våra egna, subjektiva upplevelser ska vi inte förringa 
dess betydelse. Vi kanske inte kan ge en objektiv förklaring varför väst är bäst, men i 
ärlighetens namn behöver vi inte det. Det räcker gott och väl med subjektiva fakta för 
att förstå varför västländsk kultur är att föredra. Västerländska länder toppar i alla 
undersökningar som mäter välstånd och levnadsstandard. 

Jämställdhet och homosexualitet är som mest accepterat i väst (och framför allt i 
Norden). Människor som söker en bättre framtid söker sig till Europa och 
Nordamerika. Det är i den västerländska friheten som vi mår bra. Hade Pride kunnat 
existera utan våra västerländska, liberala värderingar? Troligen inte. Det är hög tid att 
vi i regnbågens färger skrotar myten om västs förkastlighet. 

 


