Antirasismeutfordringen

Innledning
Når et problem skal løses, kan det være
lurt å ta et skritt tilbake, få oversikt, tenke
ut noen løsninger og deretter sette i gang å
gjøre noe med problemet. Problemet denne
rapporten beskriver er rasisme i Norge i dag,
og det vi har gjort er å lage en oversikt over
rasistiske ytringer i lokalmedia og undersøke
om Norges kommuner har lokale handlingsplaner mot rasisme.
Antirasismeutfordringen

Rapporten gir et innblikk i hvordan norske
kommuner håndterer rasisme og diskriminering. Alle landets kommuner har blitt kontaktet og spurt om det foreligger en konkret
handlingsplan mot rasisme hos dem. I tillegg
belyser rapporten de rasistiske holdningene
som fremdeles eksisterer i Norge. Per i dag
gjøres det ikke nok for å bekjempe rasisme i
landet vårt.
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Samtidig gjør allerede mange mennesker rundt
om i Norge en innsats for å skape inkluderende
lokalsamfunn. I denne rapporten ønsker vi
også å synliggjøre dem – alle godhetstyrannene rundt omkring i landet! Vår definisjon
av en godhetstyrann er en person som gir av
sin tid og engasjement for å skape et godt og
inkluderende samfunn for alle mennesker.
Det innebærer å vise solidaritet med andre, ta
oppgjør med egne fordommer og ta avstand fra
rasisme og diskriminering.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom ønsker
en offentlig debatt basert på̊ fakta hvor menneskeverdet står i sentrum. Dette vil gjøre oss
bedre i stand til å komme frem til løsninger
som faktisk kan konfrontere utfordringene vi
står overfor. Vi ønsker samarbeid med norske
kommuner for å skape gode lokalsamfunn frie
fra rasisme. Derfor sender vi antirasismeutfordringen ut i landet. Vi utfordrer alle
kommuner til å jobbe frem lokale handlingsplaner som tar sikte på å forebygge og
bekjempe rasisme, og som inneholder konkrete
verktøy for å oppnå dette.
Vi ønsker et oppgjør med fordommer
og rasisme i lokalsamfunn rundt om
i Norge.

Vårt håp er at denne rapporten kan bidra til økt
bevisstgjøring om rasisme i Norge, i tillegg til
å oppmuntre til handling. Om vi skal bekjempe
rasisme er det nemlig ikke nok med kunnskap
og fakta – det må også holdningsendringer og
faktisk arbeid til.
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Fremmedfrykt og rasisme har ikke oppstått
med flyktningkrisa. Det er allerede en del av
det norske samfunnet. Hele samfunnet, og
alle i det, er derfor ansvarlige for å bekjempe
rasisme - både politikere, offentlige debattanter og folket på bakken. Ved å synliggjøre og
tydeliggjøre rasisme gjennom denne rapporten,
ønsker vi at alle tar et oppgjør med fordommer
og rasisme i lokalsamfunn rundt om i Norge.
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Fakta om
rasisme i Norge
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Rasisme handler om at noen mennesker blir
behandlet annerledes på grunn av deres
etnisitet og/eller hudfarge. Historisk har
dette vært rettferdiggjort med teorien
om hvordan mennesker kan inndeles og
rangeres etter ulike raser.
I dag vet vi at det kun finnes én menneskerase (Miele & Sarich 2014). Likevel opplever
mennesker med en annen etnisitet, religion,
legning, funksjonsevne eller hudfarge enn majoriteten i samfunnet at de ikke har de samme
mulighetene som andre, både i hverdags- og
arbeidslivet. Denne tendensen finnes selv om
rasisme er et menneskesyn de færreste i Norge
vil mene er riktig i dag. Mange med rasistiske
holdninger hevder de kun bedriver kritikk av
andres kultur og tradisjon, og ikke av deres
etnisitet eller hudfarge. Resultatet av dette er
uansett det samme: det videreføres forestillinger om at menneskers verdi er knyttet til
deres etnisitet, religion, legning, funksjonsevne
eller hudfarge.
Det finnes også høyreekstreme miljøer som i
offentligheten fører en åpen rasistisk diskurs.
Til tross for dette hevder mange at det ikke
finnes rasisme i det norske samfunn.

Dette er noe av grunnen til at vi har laget
denne rapporten som undersøker hvordan det
egentlig står til i Norge. Gjennom forskning,
undersøkelser, og medieutsagn har vi funnet
at rasismen definitivt er til stede i det norske
samfunn. Videre følger en oversikt over de ulike
arenaene hvor dette gjør seg særlig gjeldende.
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På byen
På utesteder er det tydelige forskjeller på hvem
som ønskes velkommen. Antirasistisk Senter
gjennomførte en test der en mann med dels
afrikansk bakgrunn og fire etnisk norske menn
skulle på byen en lørdagskveld i området rundt
Karl Johan i Oslo. Den ikke-hvite mannen ble
nektet inngang på fire av de fem utestedene
de dro til, de norske testpersonene slapp rett
inn. Forklaringen fra dørvaktene var at den ikke-hvite mannen ikke sto på gjesteliste, noe de
norske heller ikke gjorde. I køen til utestedene
ble den ikke-hvite testpersonen kalt «sotrør»
og fra en passerende bil ble det laget apelyder
etter ham. Dette er dessverre en ganske vanlig
kveld på byen for en ikke-hvit mann i Norges
hovedstad (Antirasistisk Senter 2013).

På arbeidsmarkedet
Inkludering av innvandrere på arbeidsmarkedet er ofte trukket frem som et grunnleggende
tiltak for integrering. Forskning viser imidlertid at det er i jobbsammenheng innvandrere
opplever mest diskriminering (IMDi 2014).

Politiets økte prioritering av utlendingskontroll
i forbindelse med narkotikabekjempelse de
siste årene har ført til utbredt raseprofilering
(Utrop 2016). Du har større sannsynlighet for å
bli stoppet av politiets gatepatruljer dersom du
er ikke-hvit. Å bli konfrontert, stoppet og bedt
om legitimasjon uten grunn gjør at mange ser
på politiet som en trussel og et stressmoment
i hverdagslivet sitt. Mange kvier seg også for å
oppsøke politiet dersom de selv har vært ofre
for kriminalitet.

Antirasistisk Senter har gjort flere stikkprøver
der de undersøker diskriminering på
arbeidsmarkedet. «Saera Rashid» og «Ida
Johannessen» er to testpersoner med like
kvalifikasjoner, men undersøkelsen viser hvordan «Saera Rashid» blir innkalt til 25 prosent
færre intervjuer enn «Ida Johannessen». Totalt
var det 200 arbeidsgivere som ikke ville ha
«Seara» på intervju, men som kalte inn «Ida»
(Antirasistisk Senter 2013).

Aftenposten skrev 27.09.16 om Abdirahman
Hassan og hans erfaring med å møte skepsis
på jobbmarkedet. Han søkte samme stilling
som kompisen sin, som er etnisk norsk, men
til tross for at Abdirahman Hassan både hadde
mer arbeidserfaring og var bedre kvalifisert til
stillingen fikk han avslag til fordel for kompisen
(Aftenposten 2016).
Også på arbeidsplassen er det mange som opplever diskriminering. Hele 24 prosent svarer
at det har følt seg diskriminert på arbeidsplassen i løpet av det siste året. Innvandrere har i
snitt lavere lønn og er i større grad overkvalifisert for sine arbeidsoppgaver enn det etnisk
hvite nordmenn er (IMDi 2014).

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
(OMOD) har tatt til orde for å registrere alle
kontrollene politiet utfører med mål om å gjøre
det enklere for den kontrollerte å bevise at
de ble kontrollert. Da får den kontrollerte en
kvittering, og kan, dersom dette skjer ofte, også
ha bevis når hun eller han klager til politiet. En
registrering vil også hjelpe politiet å bli mer effektive i sine kontroller. Hvor mange uskyldige
blir stoppet før de finner en som bryter loven?
På leiemarkedet
På leiemarkedet er det også store forskjeller.
Da «Laila og Ali» satt inn en annonse om at de
søker leilighet fikk de hele 50 prosent færre
henvendelser enn «Ulf og Karin» (Antirasistisk
Senter 2013).
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Norsk skepsis
Mange nordmenn er skeptiske til å få et
familiemedlem med fremmed kultur. En
undersøkelse gjennomført av HL-Senteret viser
at 33 prosent er negative til å få en jøde inn i
familien, og hele 66 prosent er negative til å få en
muslim inn i familien (Antirasistisk Senter 2013).

Defensiv regjering
I 2011 ble Norge kritisert av FN for manglende
strategi i kampen mot rasisme, særlig i den
offentlige debatten. FN etterlyste statistikk om
antallet rasismeanmeldelser, antallet saker
som har blitt henlagt, årsaker til henleggelse,
rutiner for etterforskninger og rettsforfølgelse.
Da FN i 2015 på nytt møtte regjeringen for
utspørring om situasjonen i Norge, var listen
lang og kritikken skarp. FN var først og fremst
kritiske til at rasismebegrepet er så godt som
fraværende i den offentlige debatten:
«Det er mye rasisme i Norge, men dere
kaller det noe annet som for eksempel etnisk
diskriminering. Hvordan kan den hvite dominerende gruppen i Norge bekjempe rasisme
når alt blir redusert til etnisitet?» spurte en av
FNs eksperter (NRK 2015).

FN stilte seg også uforstående til Norges
manglede rapporter om hatkriminalitet, og
regjeringen måtte svare for hvorfor de hadde
valgt å ikke fortsette å ha en handlingsplan mot
diskriminering og rasisme slik tidligere regjeringer i flere perioder hadde hatt (ibid).

Norges kriminalisering av tigging, samt lovendringen som øker ventetiden fra tre til fem
år for familiegjenforening for asylsøkere, var
andre saker FN var skeptiske til at Norge hadde
gjennomført (ibid).
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Rasisme
i Norge i dag

Ferske tall fra Statisk Sentralbyrå viser også
hvordan hele 26 prosent av de spurte mener
innvandrere flest fører til mindre trygghet i
samfunnet, og 19 prosent av de spurte mener
det bør bli vanskeligere for flyktninger og
asylsøkere å få opphold i Norge. Dette er en
økning fra 2014 (SSB 2015).

Antirasistisk Senter er også skuffet over norske
myndigheter og deres innsats. «Vi har særlig
sviktet når det kommer til å bekjempe hatefulle
ytringer» sier leder Rune Berglund Steen (Nettavisen 2015).

Denne rapporten gir et inntrykk av hvordan
rasisme lever i beste velgående i Norge. Både
i større og mindre grad utsettes enkelte folkegrupper for diskriminering og rasistiske holdninger. Til tross for både dette og internasjonal
kritikk velger regjeringen likevel å nedprioritere en konkret handlingsplan. Dette mener vi
det er viktig å belyse og å høyne bevisstheten
om. Vi vinner aldri kampen mot rasisme med
en defensiv holdning.
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Også hos dem falt valget om å nedprioritere
en handlingsplan mot rasisme i dårlig jord.
«Denne regjeringen har dessverre ikke ønsket
å fortsette med dette. De tidligere handlingsplanene var på ingen måte perfekte, men de
sørget for et bredt og helhetlig arbeid mot
rasisme, og førte til at flere tiltak ble innført»
fortsetter han (ibid).

Vi har særlig sviktet når
det kommer til å bekjempe
hatefulle ytringer

Norge liker å se på seg selv som et ikke-rasistisk land, men eksemplene brukt i denne
rapporten synliggjør hvordan rasisme daglig
kan gjøre livet vanskelig for den delen av
befolkningen som ikke er hvite, etniske norske.
Der kontroversielle og grove rasistiske handlinger som regel forkastes av majoriteten i det
norske samfunn, glemmes og godtas ofte den
mindre synlige rasismen enkelte utsettes for i
hverdagen. Det gjør den på ingen måte mindre
krenkende eller farlig. Rasisme er rasisme.
Kilder
http://www.antirasistisk-senter.no/wp-content/uploads/2014/12/%C3%85rsrapport-2013.pdf
http://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/fellesskap-og-deltakelse/
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvhold/
aar/2015-12-11
https://www.nrk.no/urix/for-mye-rasisme-i-norge_-ifolge-fn-1.12507060
https://www.nrk.no/sapmi/ma-svare-for-norsk-innsatsmot-rasisme-1.12501910
http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/horne-masvare-for-norsk-innsats-mot-rasisme/3422824231.html
http://www.abcnyheter.no/nyheter/
norge/2015/10/08/194877054/skryter-av-ha-nektet-hijab-kledde-inngang-pa-egen-frisorsalong
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frisoeren-anker-hele-hijab-dommen/a/23798910/
http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30211
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Og kun
eksisterende
handlingsplan
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Kommuneoversikten

«Å skape gode lokalsamfunn starter med viljen til
kommunen og dens innbyggere. De kommunene
som har handlingsplaner for å skape inkluderende
lokalsamfunn, fritt for rasisme, kan være en
inspirasjon for andre kommuner».

I Oslo foreligger det nemlig en beredskapsplan
mot rasisme og nazisme. Temaet ligger under
den helhetlige strategien for mangfold og
integrering «OXLO – Oslo Extra Large». Denne
helhetlige strategien er svært viktig i arbeidet
for et mer inkluderende lokalsamfunn.
«Jeg er utrolig stolt over arbeidet kommunen gjør
gjennom OXLO for en mer inkluderende hovedstad.
Oslo skal være en by for alle, og rasistiske holdninger
er derfor viktig at vi møter på en strategisk måte.
Oslo vil gå foran som en foregangsby for integrering
og inkludering, og vi vurderer nå hvordan vi best kan
videreutvikle vårt arbeid for å bekjempe rasisme».
– Marianne Borgen,

Ordfører i Oslo,

Ni kommuner oppgir handlingsplaner som
i stor grad omfatter rasisme
Drammen, Bærum, Hole, Surnadal,
Kristiansand, Mandal, Vennesla, Re og
Sarpsborg sier de har handlingsplaner for
bedre integrering og mangfold, som i vesentlig
grad innebærer arbeid mot rasisme. I Bærum
kommune inngår dette i «likestillingsplanen»
og i Kristiansand kommune foreligger det en
helhetlig strategi for likestilling, inkludering og
mangfold.

- Ingrid Aspelund,
leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

«Dette arbeidet er viktig både fordi likestilling og
inkludering er rettferdig, og fordi det er viktig å dra
nytte av ressurser og talenter uansett hvilken bakgrunn de har. Likestilling og inkludering fremmer
god folkehelse, og kan virke forebyggende på voldelig
ekstremisme og radikalisering. Mangfold er et gode
både på arbeidsplassene, for tjenestene kommunen
yter til et mangfold av brukere og i en levende by».
- Harald Furre,
Ordfører i Kristiansand kommune.

- Philip R. Coker,
nestleder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Fokus på ekstremisme, vold og asylsøkere
Flere kommuner opplyser at det antirasistiske
arbeidet ligger under kommunens arbeid
rettet mot ekstremisme og vold, samt mottak
av asylsøkere. Dette er åpenbart områder som
fortjener fokus, men når rasisme ikke løftes
som et selvstendig problem, kan det vitne om
at det finnes en misoppfatning om hva rasisme
faktisk innebærer. Da kan man heller ikke
komme med gode løsninger på problemet.
”Rasisme starter med fordommer, og derfor må vi
ta utgangspunkt i dem. Folk må være bevisste sine
egne fordommer og gis mulighet til å ta et oppgjør
med dem og å tilegne seg ny kunnskap. Her spiller
kommunene en viktig rolle i å skape og bygge opp
møteplasser hvor mennesker kan møtes på tvers av
språk, kultur og bakgrunn. Kommuner som allerede
bidrar til dette burde løftes frem som foregangskommuner.»
- Joakim L. Lossius,

Flere ser ikke problemet…
Flere ordførere oppgir at de ikke har en
handlingsplan mot rasisme, og at det heller
ikke trengs. Mange av dem oppgir nemlig at
rasisme ikke er en kjent problemstilling i deres
kommune. Forholder vi oss til tall fra SSB eller
tar en titt på medieoppslag ser man fort at
dette er feil. Rasismen lever i beste velgående
over hele landet.
«Rasisme er ikke alltid synlig for de av oss som ikke
opplever det selv. For de av oss som opplever det er
det derimot svært synlig. At kommuner har lokale
handlingsplaner med konkrete tiltak for å bekjempe
rasisme og skape inkluderende lokalsamfunn, betyr
at kommunen tar rasisme på alvor».
- Ingrid Aspelund,
leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

…Mens andre ønsker inspirasjon
Det er også flere ordførere som uttaler at de
ikke har en handlingsplan mot rasisme, men at
de gjerne vil ha mer informasjon om hvordan
en slik plan kan se ut. Dette viser at det finnes
vilje til handling i kommunene, og at de ser på
det som en aktuell problemstilling å ta tak i.
Det er lovende for arbeidet som nå må gjøres
over hele landet.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett

94 prosent har ingen plan
Kun seks prosent oppgir at de har handlingsplaner som konkret involverer antirasistisk
arbeid. De resterende 94 prosentene av de som
har besvart henvendelsen oppgir ingen konkret
handlingsplan mot rasisme. Det gjøres likevel
mye preventivt arbeid mot rasisme i mange
kommuner, men begrepet «rasisme» nevnes alt
for sjeldent under de generelle punktene for
integrering og mangfold.
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Antimobbearbeid i skolene nevnes ofte
Mange kommuner oppgir at det antirasistiske
arbeidet ligger under antimobbestrategier i
skolene. Dette er viktige strategier for å sikre
samhold og inkludering fra tidlig alder, men
rasisme forekommer på flere ulike arenaer,
og viser seg på mange ulike måter. Det er
ikke tilstrekkelig å skulle ta tak i dette kun
innenfor skoleverket.
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HOVEDSTADEN MED VIKTIG SATSING
PÅ INTEGRERING OG MANGFOLD
Etter å ha kontaktet 428 kommuner og
ordførere, har 168 besvart vår henvendelse.
Kun én kommune oppgir en dedikert
handlingsplan mot rasisme.

03

«Norge er kritisert av blant annet FN og OMOD for
ikke å snakke direkte om rasisme, men heller å bruke
ord som diskriminering eller forskjellsbehandling.
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener at man
aldri kan få bukt med rasisme om man ikke våger å
adressere det direkte. En lokal handlingsplan mot
rasisme vil kunne være et verktøy både for å identifisere problemer som må tas tak i, og for å komme
med konkrete forslag til løsninger på dem.»

Antirasismeutfordringen

Antirasismeutfordringen
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Det å bli kalt
godhetstyrann
er en hedersbetegnelse
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Det å bli kalt godhetstyrann er en
hedersbetegnelse
Verden opplever den største humanitære
krisen siden andre verdenskrig. I dag er i
overkant av 65 millioner mennesker på flukt.
Globalt sett står verden overfor en flyktningkrise. Det nærmeste vi kommer en krise
i Norge er derimot debattklimaet. Over hele
Europa bærer den politiske retorikken rundt
flyktninger preg av at myndighetene ønsker
å signalisere en mer restriktiv linje. Norge er
intet unntak. Da antall flyktninger til Norge
begynte å øke, hardnet straks ordbruken og
det offentlige ordskiftet til. Da Kaja Hilleren
(16) skrev en kronikk om flyktningsituasjonen
i Dagbladet, haglet det med ukvemsord og
sjikanerende meldinger. Fra voksne mennesker
til en jente på 16 år som bryr seg.
Statistisk Sentralbyrå fremholder hvor viktig
det er å bruke riktige betegnelser når man
omtaler flyktningsituasjonen, fordi innholdet
og budskapet kan oppfattes helt forskjellig alt
etter hvordan man vinkler det. Som man kan
lese i artikkelen ”Flyktninger i Norge 2015”
fra SSB,: ”Det er ikke bare innholdet i det
budskapet som formidles som er viktig, de
begrep og betegnelser som brukes, og hvordan
situasjonsbeskrivelsen vinkles, har mye å si for
hvordan dette budskapet tolkes».

Ord er makt
Det er mange eksempler på at retorikken i
media og blant politikere påvirker holdningen
i befolkningen forøvrig. Er man under 18 år
og alene på flukt, er man i realiteten - og ifølge
barnekonvensjonen, et barn på flukt. I Norge
blir denne gruppen omtalt som «Enslige mindreårige asylsøkere». Ofte omtales imidlertid
denne gruppen som «unge menn» av politikere
og andre, noe som gir helt andre assosiasjoner
enn «barn på flukt».
Maktpersoner og journalister har et stort
ansvar for hvordan de omtaler flyktninger og
asylsøkere, da dette direkte påvirker hvordan
de blir mottatt i Norge, og i hvilken grad de
selv får komme til orde i debatten. I en nylig
utgitt rapport om islamofobi i Norge, påpeker
forsker Sindre Bangstad at hatretorikk mot
muslimer og ikke-vestlige innvandrere øker
som følge av den politiske retorikken rundt
flyktningsituasjonen.

I november 2015 tok Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug et oppgjør med
Den Norske Kirke og andre som jobber for en
mer human flyktningpolitikk. Hun omtalte dem
som godhetstyranner. Til NRK sa Listhaug at
hun reagerte kraftig på at «godhetstyranniet rir
Norge som en mare».
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godhetstyrann /1gu:hetstyˌran/ substantiv
m (godhetstyrannen – godhetstyranner –
godhetstyrannene) en som gir av sin tid og
sitt engasjement for å hjelpe andre; en som tror
på solidaritet og ikke veldedighet; en som sier
«velkommen hit»; en som tar standpunkt og
ikke tror nøytralitet er en løsning; en som tar
til orde mot fremmedfrykt og rasisme; en som
ønsker en human asyl- og flyktningpolitikk;
en som tror på et mangfoldig og inkluderende
samfunn for alle;
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener
denne definisjonen er mer korrekt enn den
negative betydningen som preger bruken av
ordet i dagens ordskifte. Hver eneste dag stiller
frivillige opp og gjør en innsats for å skape et
varmere samfunn, for å ta imot folk som har
flyktet, for å skape små øyeblikk av lykke i liv
som har vært preget av frykt og flukt. Dette er
godhetstyrannens sanne natur, og det fortjener
de honnør for. Ikke latterliggjøring.

Denne kronikken var på trykk i Dagbladet 09.08.2016
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Av Ingrid Aspelund,
leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Fra Listhaug tok ordet i bruk for første gang og
frem til i dag, har det utviklet seg en negativ
forståelse av begrepet «godhetstyrann». Særlig
når dagens flyktningsituasjon diskuteres, har
betegnelsen godhetstyrann nærmest blitt brukt
til å gjøre narr av mennesker som ikke inntar
en innvandringskritisk posisjon, men som
bruker tiden sin på å jobbe frivillig i asylmottak, kommuner og organisasjoner.
Ordet «godhetstyrann» har fått en svært negativ klang, og assosieres med å være naiv, bløthjertet, godtroende og lettlurt. Fra 2015 til i dag
har ordet vært brukt i over 600 artikler i norsk
media. Norsk Folkehjelp mener det ikke er en
statsråd verdig å bruke en slik ordlyd overfor
mennesker som gjør en innsats for andre.
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener
godhetstyrann er en hedersbetegnelse, noe vi
alle bør strebe etter å være. Vi ønsker å bringe
ny mening til ordet, og har derfor lansert en ny
definisjon overfor Språkrådet:

I arbeidet med denne rapporten har vi
ønsket både å sjekke statusen på rasisme i
Norge i dag, og å synliggjøre hva som gjøres
av konkret arbeid ute i kommunene for å
bekjempe rasisme. At så få kommuner har
en konkret handlingsplan mot rasisme var
overraskende for oss, og vi håper denne
rapporten kan være med på å motivere
makthaverne rundt om i landet til å sette
i gang arbeidet med å bli et bedre, mer
inkluderende lokalsamfunn.
Noen av måtene vi i Norsk Folkehjelp
Solidaritetsungdom tror man kan gjøre
det på er ved å ta ansvar både på personlig
og institusjonelt nivå. Rasisme og diskriminering må utfordres og konfronteres på alle
samfunnsnivå gjennom kritikk av etablerte
normer og forventinger til hvordan vi skal
være. Vi har hver og en et ansvar for å konfrontere fordommer, reflektere over våre egne, og
å alltid forsøke å hindre at de blir ansett som
etablerte sannheter.

Vi mener at samfunnet som helhet er tjent med
inkludering, åpenhet og rom for annerledeshet,
og vil fortsette å utfordre etablerte maktstrukturer for å oppnå nettopp dette.
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Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens
humanitære solidaritetsorganisasjon,
og vi er deres samfunnspolitiske ungdom.
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
mener at verden ikke er fattig, men
urettferdig. Derfor er det en hovedoppgave
for oss å arbeide for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Vi skal jobbe for
å fremme internasjonal solidaritet i Norge,
bekjempe rasisme og diskriminering, og
fronte en human asyl- og flyktningspolitikk. Vårt arbeid bygger på solidaritet,
ikke veldedighet. Solidaritet vil si å stå
skulder til skulder med de marginaliserte i
samfunnet og bidra til at de selv skal forme
sine samfunn. Å vise solidaritet kan derfor
innebære å ta standpunkt på de undertryktes
side. I vårt arbeid med å utfordre makt og
urett styres vi av prinsippet om å kun uttale
oss i saker som vi, eller Norsk Folkehjelp, har
erfaring fra gjennom vårt arbeid nasjonalt
eller internasjonalt.

Bli med oss i kampen!

Antirasismeutfordringen

Antirasismeutfordringen

Alles ansvar

Om Norsk
Folkehjelp
Solidaritetsungdom

Vil du også være med i
kampen mot rasisme?
Meld deg inn og bli med oss!
Send sms SOLUNG til 2160 (175 kr)

Kampanjeutvalget ved
Ida Smedstad,
Joakim Larsen Lossius,
Anastasia Svenningdal og
Poyan Asgari Renani

www.folkehjelp.no/solidaritetsungdom
@solidaritetsungdom
@UngOgSolidarisk
facebook.com/solidaritetsungdom
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