
Kunnskapsminister Henrik Asheims tale ved åpningen av Dembra-konferansen 2017 

Tusen takk for invitasjonen. 

Temaet for årets Dembra-konferanse er frykt og fremtidshåp. Det er aldri underskudd på noe å 

frykte. Jeg husker hvordan det var på begynnelsen av 90-tallet. Slaget om Fevik, med Arne 

Myrdal og FMI. Slaget i Brumunddal. Nazister som marsjerte i Hokksund. I sommer 

marsjerte de igjen.  

I gatene i Charlottesville i USA og i Kristiansand her hjemme. I Arendal forsøkte en gruppe 

høyreradikale å blokkere stemmelokalene på valgdagen.  

Det er ikke rart at lærere og foreldre – ja, alle som følger samfunnsdebatten – stiller seg 

spørsmål om hvordan ekstremisme skal bekjempes. Det føles viktig. For noen av oss føles det 

akutt. 

# 

Heldigvis følger frykt og håp hverandre. De motiverer oss på forskjellig vis. Der frykten kan 

gjøre tankene og handlingene våre smale og nærsynte, lar håpet det vokse på innsiden.  

Ta for eksempel historien om Svein Ludvig Larsen, en annen som husker da nazismen kom til 

Hokksund. Han fortalte nylig om sine erfaringer i Dagbladet. 

Sommeren 1995 satt Svein hjemme i stua og så på TV. Plutselig var det opptog av blitzere 

som kom med tog fra Oslo og hadde hørt det skulle være nazikonsert.  

Nynazistene hadde et godt organisert fellesskap med en del eldre og mange ungdommer. Flest 

gutter. I tillegg tiltrakk de tøffe guttene seg noen jenter som syntes det var spennende. 

Larsen satt som fungerende prest og så at bygda ble kjent som et nazirede. Det stemte dårlig 

med hvordan han kjente folkene her. Så han var med og organiserte en motdemonstrasjon 

hvor innbyggerne gikk i tog. Midt i fellesferien stilte rundt 2000 opp for å vise at dette ikke 

var verdier de sto for.  

 

Men å snu ryggen til ungdommene i naziuniformer, slik en del demonstranter har gjort opp 

gjennom, kom ikke på tale for Larsen. Nå, nesten 30 år etter, sier han følgende: "Vi kjente at 

dette er vår ungdom, vi ville ikke vise dem en kald skulder, vi ville bare vise hvilke verdier vi 

sto for. 



Foreldrene samlet inn penger til hvite busser-tur for elevene. Den første turen gikk et halvt år 

etter demonstrasjonen. Så ble det laget en årlig håpskonferanse, og utarbeidet et toleransefag i 

skolen som begynner i åttende trinn.  

I Hokksund ble arbeidet mot ekstremisme systematisert, og gjort til en viktig del av 

skoleløpet. 

Ikke ulikt hvordan Dembra skal og bør virke for alle landets skoleelever.  

# 

Når jeg treffer utenlandske kollegaer så spør de ofte om vårt arbeid mot rasisme, 

gruppefiendtlighet, antidemokratiske holdninger, radikalisering og voldelig ekstremisme.  

Det er tydelig at mange oppfatter at det arbeidet som gjøres er spennende og interessant. At vi 

har kommet lengre enn mange andre. Det er motiverende å høre. Det betyr at vi er på riktig 

vei. Men det betyr ikke at vi kan slå oss til ro med at vi får til alt.   

Terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya viste oss et ekstremt utslag av en polarisering 

som truer fellesskapet samfunnet vårt bygger på.  

Omfanget av hatefulle ytringer gir også grunn til bekymring.  

Både våre egne erfaringer og erfaringen fra andre europeiske land viser at vi må være i 

forkant i arbeidet for å motvirke rasisme, antisemittisme, hatytringer og radikalisering. 

Skolen kan ikke løse disse store samfunnsproblemene alene. Men: De norske klasserommene 

er en av svært få fellesarenaer hvor unge mennesker øves i å lytte til hverandres meninger. 

Hvor de selv får trening i å formulere og begrunne det de sier.  

 

Den delen av skolen som trener elever i kritisk tenkning og demokratisk danning må vi bevare 

og videreutvikle.  

Og her vil Dembra spille en viktig rolle i årene som kommer.  

# 

Jeg vil også trekke frem arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø som helt avgjørende for 

at skolen klarer å gjøre en forskjell.  

Et godt læringsmiljø handler om å utvikle gode relasjoner mellom elevene, mellom lærer og 

elev, og dessuten bidra til et nært og tillitsfullt samarbeid mellom foreldre og skole.  



Det er helt avgjørende. Uten en slik grunnleggende trygghet i bunn, blir det heller ingen 

læring.  

Da er det viktig at vi har det organisatoriske i orden - alle skoler skal ha konkrete planer for 

hvordan både mobbing, trakassering, hatefulle og rasistiske ytringer skal forebygges. Vi må 

ikke minst ha gode rutiner for hvordan slike saker skal håndteres.  I bunn av dette må det ligge 

et godt fundert og vedvarende holdningsarbeid.  

I august fikk vi en ny lov som sier at alle som jobber i skolen har plikt til å gripe inn om de ser 

eller mistenker at en elev blir mobbet eller holdt utenfor.  

Kampen mot utenforskap er kampen for et godt læringsmiljø. Endringene regjeringen nå har 

innført, styrker den kampen. Vi skal ha glassklare regler som følges strengt opp. Det skal ikke 

lenger være mulig å snu seg vekk. 

Hvorfor nevner jeg dette? Mange av dere som sitter i salen vil være enige om at vi fremdeles 

har en vei å gå når det gjelder forskning om ungdom. Den forskningen vi allerede har, gir oss 

imidlertid grunn til å tro at kampen mot utenforskap bidrar til å forebygge og motvirke 

hatefulle ytringer.  

Arbeidet for et godt læringsmiljø, tiltak mot mobbing og innsats mot radikalisering henger 

nøye sammen. Og det vi vet, er at et inkluderende skolemiljø er helt avhengig av kompetente 

og interesserte lærere og rektorer.  

Tydelige voksenpersoner som forstår hva dette handler om, som aktivt griper inn når de ser 

mobbing eller hører hatefulle ytringer, og som arbeider systematisk og langsiktig for å nå 

resultater.  

Det er ingen enkel jobb.  Det å stå trygt i vanskelige situasjoner er krevende. Her må skolene, 

skoleeierne og nasjonale myndigheter bidra med verktøy til lærerne slik at de opplever støtte. 

Og her kan Dembra spille en viktig rolle.  

# 

Vi ser at de skolene som fra første stund forankrer deltakelsen i Dembra både hos personalet, 

ledelsen og etter hvert elever, får et godt utgangspunkt for reell endring i sitt arbeid med 

forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger.  

Samarbeidet mellom ledelse og personalet er avgjørende. Det samme er å se undervisning og 

arbeid med inkluderende skolemiljø som en helhet. Formen på undervisningen og arbeid med 

skolemiljøet henger sammen.  



Som for eksempel Løkenåsen skole i Lørenskog, som i fjor mottok Benjaminprisen. Skolen 

har vist at de lykkes med holdningsarbeidet både blant majoritetselever og minoritetselever. 

Løkenåsens forebyggende arbeid med holdninger er preget av at de ser alle elevene. Det er 

egentlig den enkleste ideen i inkludering. Se og bli sett. I tillegg er arbeidet solid forankret i 

skolens drift.  

Konseptet ble utviklet da skolen deltok i Dembra i 2014 og har siden da blitt utviklet etter 

hvert som terrenget har forandret seg.  

# 

De siste årene har vi opplevd at tusenvis av mennesker på flukt kommer til Norge. Det vil 

kreve noe av oss, og det er krevende og vanskelig for dem.  Det er ikke tvil om at det store 

antallet flyktninger vil sette samfunnet og skolen på prøve. Behovet for Dembra-kurs vil ikke 

bli mindre.  

 

Skal integreringen fungere, er det helt nødvendig at skolen lykkes både med å gi utdannelse 

og dannelse. Skolen skal virke utjevnende – løfte elever som har lite faglig balast eller som 

sliter med språket. Lære elevene om demokrati, respekt for andres meninger, tro og verdien av 

kritiske spørsmål. Skolen skal gjøre en forskjell – både faglig og menneskelig.  

Samtidig skal vi ha stor takhøyde for meninger og ytringer. Dersom en elev mistenkes for å 

planlegge ulovlige handlinger, må selvfølgelig myndighetene varsles.  

Som Christer Mattson allerede har sagt: det er sjelden noen blir radikaliserte over natten. 

Derfor ønsker vi hverken skoler eller høyere utdanningsinstitusjoner hvor avvikende 

meninger – heller ikke radikale – i seg selv skaper en angiverkultur.  

Vi er derimot opptatt av å være ivaretakende – forebygge sårbarhet og marginalisering – 

gjennom hele utdanningsløpet. 

Ikke alt som lukter av uenighet og diskusjon er en fare. En av grunnene til at vi er opptatt av 

arbeidet mot polarisering og ekstremisme er jo nettopp at det rammer selve demokratiet. Åpen 

debatt og ytringsfrihet er et viktig vern mot ekstremisme.  

# 

Demokratiet handler ikke bare om enighet eller konsensus. Demokratiet er en måte å ordne 

alle våre ulikheter og forskjellige meninger på. Ikke som en magisk maskin som visker ut 



forskjellene mellom oss, men som et system hvor vi kan snakke sammen i fred. Hvor vi bytter 

på å tape. Tro meg. Som politiker vet jeg det.   

Stor takhøyde betyr selvfølgelig ikke at alt er greit. Kritisk tenkning er ikke det samme som 

opposisjon til alt og alle, men en metode tuftet på kunnskap og rasjonell analyse. Du sjekker 

om det du mener kan underbygges skikkelig.  

Du leter etter både motargumenter og støtte, og vekter dem opp mot hverandre for å se om du 

har grunnlag for meningene dine. 

Påstander om at jødene sto bak 11. september, Eurabia-konspirasjon eller ideer om Vesten 

som Den store satan som vil ødelegge alle muslimer, er ikke eksempler på kritisk tenkning.  

Det er skadelige konspirasjonsteorier bygget opp av ensidige bruk av dårlige kilder. Skolen 

skal bidra til å rive ned slike forestillinger. Ved at elevene skal få utvikle evnen til kritisk 

tenkning. 

# 

Fra sentralt hold kan vi bidra til å lage prinsipper og retningslinjer, sørge for deling av 

kompetanse og at lærere og skoler får hjelp hvis de frykter at elever er på vei ut mot 

ytterkantene.  

Derfor har vi gjennom en ny overordnet del av læreplanen gitt skolen et verdiløft. Her ligger 

våre verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Kall det gjerne skolens grunnlov. Den skal 

støtte lærerne i det viktige arbeidet de gjør for å fremme inkludering, demokrati, likeverd, 

likestilling, kritisk tenkning og etisk refleksjon. 

For det er det som skjer i klasserommet, mellom lærer og elev, som betyr klart mest. Derfor 

trenger vi modige lærere. Lærere som tør å gå inn i de vanskelige og betente spørsmålene i 

vår tid. Vi trenger skoleledere som er rustet for oppgaven.  

Derfor er det godt at vi har tradisjon for å stille store krav til skolen og lærerne.  Og det er 

godt at vi har et så profesjonelt og velfungerende tilbud som Dembra, som vil fortsette å 

vokse og utvikle seg, forhåpentligvis også utenfor Norges grenser.  

Hvor fagfolk som kan disse spørsmålene står klare til å bruke sin kompetanse.  

For en ting er sikkert: I årene som kommer vil det ikke bli lettere å være den voksne og 

ansvarlige i norske klasserom. Men som denne konferansen slår fast:  

Vi bør ikke frykte fremtiden.  



# 

«Det er tragisk at alt vi skriver om radikalisering i dag kunne vært like relevant i fjor og trolig 

vil være like relevant til neste år». Det sier den palestinske forfatteren og aktivisten Iyad el-

Baghdadi, som for tiden lever som politisk flyktning i Norge. Han har identifisert det han 

kaller et veikart mot radikalisering. Det består av sju trinn.  

1. Jeg er fra én gruppe, de er fra en annen. 

2. De er alle like. 

3. De undertrykker oss. 

4. De er alle medskyldige i å undertrykke oss. 

5. Vi er bedre enn dem. 

6. Vi må slå tilbake mot deres aggresjon. 

7. Vold er den eneste veien. 

Det finnes mange slike forsøk på å lage en skjematisk oversikt over hvem som blir 

radikalisert. Jeg mener ikke at lærere skal sitte med en sjekk-liste. Men jeg nevner disse 

trinnene fordi de gjør det lettere å huske på at radikalisering er en prosess.  

Ingen blir ekstremist over natten.  

Jeg har tenkt mye på denne listen, siden jeg leste om den i Åsne Seierstads bok: To søstre. For 

det er en annen ting ved den som slår meg som spesielt viktig å huske på.  

Det er dette første punktet som leder det galt av sted. "Jeg er fra en gruppe, de er fra en 

annen". Det er ekstremismens rot.  

Og det er nettopp her skolen er så viktig. For til dette punktet sier den gode kontaktlæreren et 

klart og tydelig "Nei".   

I denne klassen jobber vi sammen, sier hun. Og viser det gjennom måten hun følger opp 

elevene på.  

Det motsatte av frykt er håp. Det motsatte av radikalisering er å omfavne et mangfoldig 

samfunn der mennesker lever som likeverdige borgere uansett gruppetilhørighet.  

I mine ører høres det ut som en skoleklasse.  

Takk for meg – og lykke til. 


