Skiftende grenser. Definisjoner, uttrykk og konsekvenser av
antisemittisme i samtidens Norge (2017-2021)
Sluttkonferanse på HL-senteret, 3. desember 2021. Adresse: Huk aveny 56, Oslo.
Busstopp: Bygdøhus (30-bussen)
9.15: Kaffe og velkommen: Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret

Antisemittisme som begrep: skiftende grenser i fortolkning og definisjoner
9.30 Christhard Hoffmann: Introduksjon
Historisk utvikling i forståelsen av antisemittisme, nyere eksempler på definisjoner.
9.45 Werner Bergmann: Antisemitic and anti-Israel attitudes – how are they linked? A comparative
overview of surveys
Werner Bergmann har gjennomgått europeiske kartlegginger av Israel-kritikk og antisemittisme. I
innlegget drøfter han i hvilken grad disse holdningene henger sammen. Innlegget fremføres på engelsk.
10.10 Claudia Lenz: Guds utvalgte folk? Debatten om Jostein Gaarders kronikk fra 2006
I 2006 utløste en kronikk av Jostein Gaarder en lengre debatt om grensen mellom antisemittisme og
Israel-kritikk. Lenz har undersøkt hvordan debatten bidro til å utvikle forståelsen av antisemittismens
grenser.
10.35 Diskusjon og spørsmål
10.45 – 11.00: PAUSE

Nye medier, nye former – gamle ideer
11.00 Birgitte P. Haanshuus: Antisemittismens uklare grenser i digitale medier
Haanshuus er ph.d-stipendiat på HL-senteret/UiO. Prosjektet hennes har som mål å frembringe ny
kunnskap om hvordan fremveksten av digitale medier har muliggjort spredningen av antisemittiske ideer i
den norske offentligheten.
11.25 Eliana Hercz: "Antisemittisme som passer for deg" - hvilke faktorer kan gjøre antisemittiske
memes mer spiselig og hva skjer før filteret slår inn?
Hercz har skrevet MA-oppgave om antisemittisme i sosiale medier og grensegang mellom akseptable og
uakseptable ytringer.
11.50 – Diskusjon og spørsmål

12.00 Vidar Fagerheim Kalsås: «Grensestolpar mot antisemittisme? Utrykk og regulering av
antisemittisme i skulen sin undervisning om Holocaust».
Som forsker på Shifting Boundaries-prosjektet har Kalsås blant annet studert hvordan Holocaustundervisningen foregår i norske skoler. I dette innlegget vil han drøfte hvordan undervisningen om
Holocaust kan være med på å sette opp eller undergrave grenser for hva som kan sies om jøder og det
jødiske.
12.25: Anders Granås Kjøstvedt: Kommentar til Kalsås’ innlegg
12.35: Spørsmål og diskusjon

12.45 – 13.15 Lunsj
Forestillinger om jødedom og jødisk religiøs praksis: Når blir «religionskritikk»
«antisemittisme»?
13.15 Joy Gabriella Davidsen: «Forhistoriske overgrep mot småbarn» Omskjæringsdebatten i norske
avismedier og andregjøring av jøder
I 2014 vedtok Stortinget for første gang en særskilt lov om rituell omskjæring av gutter i Norge. Loven
har som formål å sikre en forsvarlig utførelse av inngrepet. Davidsen har analysert den offentlige
debatten før og etter dette vedtaket.
13.40 Øivind Kopperud: Det nye Sør - Afrika eller det okkuperte Norge? En kirkelig diskurs i endring
om Midtøsten
14.05 Diskusjon og spørsmål
14.15 – 14.30: PAUSE

14.30 Ottar Hellevik: Endringer i synet innvandrere i Norge, og koblingen til antisemittisme og
islamofobi.
Hellevik drøfter hvordan den norske befolkningens holdninger til innvandrer har endret seg i perioden
1993-2019, og analyserer sammenhengen mellom slike holdninger, antisemittisme og
muslimfiendtlighet slik dette fremgår av data fra HL-senterets holdningsundersøkelser.
14.55 Vibeke Moe: Fellesskap, grenser og mening i fortellinger om jøder blant muslimer i Norge
Moes innlegg tar utgangspunkt i hennes ph.d.-prosjekt, der hun har gjennomført kvalitative intervjuer
med 32 muslimer i Norge. I innlegget drøfter hun hvordan ulike kontekster ga grunnlag for ulike
fortellinger om jøder.
15.20 Diskusjon og oppsummering
15.30 SLUTT

