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Deres Kongelige Høyhet, stortingspresident, statsminister, statsråder, deres eksellenser, 
mine damer og herrer. 
 
FNs generalforsamling vedtok resolusjon 60/7 den 1. november 2005.  
 
Resolusjonen sier at den internasjonale Holocaustdagen skal være en stadig bekreftelse 
på at Holocaust, som resulterte i mordet på en tredjedel av det jødiske folk, sammen 
med utallige medlemmer av andre minoriteter, vil for alltid være en advarsel til alle folk 
om farene ved hat, rasisme og fordommer. 
 
Resolusjonen avviser enhver fornektelse av Holocaust som en historisk hendelse, enten 
helt eller delvis. 
 
Resolusjonen fordømmer uten forbehold alle manifestasjoner av religiøs intoleranse, 
oppfordringer til hatkrim, trakassering eller vold mot personer eller samfunn basert på 
etnisk opprinnelse eller religion, uansett hvor de inntreffer. 
 
FN poengterer sammenhengen mellom intoleranse, hat og fordommer og folkemordet. 
FN erkjenner at folkemord ikke skjer i et vakuum, eller fra den ene dagen til den andre. 
 
Storting og regjering har også erkjent at antisemittismen lever i beste velgående. Vår 
politiske ledelse har også erkjent at kampen mot antisemittismen er en pågående 
prosess, ikke en kamp som vil kunne vinnes en gang for alle. Beviset på dette er nettopp 
Holocaust – Shoa. Når selv ikke Holocaust kunne ta knekken på antisemittismen, da 
kan intet gjøre det. Vi må fortsette å minnes. Vi må fortsette å fortelle. Vi må fortsette å 
undervise. Derfor er det prisverdig at regjeringen har satt i gang arbeidet med en 
handlingsplan mot antisemittisme.  
 
772 norske jøder, de aller fleste jødiske nordmenn, ble deportert herfra for mer enn 70 
år siden. Nordmenn deporterte andre nordmenn, medborgere. Samtidig må vi huske at 
andre nordmenn reddet livet til vel så mange ved å hjelpe jødiske landsmenn over til 
Sverige. Mange hadde fått sitt moralske kompass ut av kurs. De fleste hadde det ikke. 
Dette viser at mennesker alltid står foran valg. Vi må velge vei. Vi må velge hvem vi 
lytter til. Vi må velge om vi vil la oss inspirere eller skremme.  
 
Når resolusjon 60/7 sier at Holocaust vil for alltid være en advarsel om farene ved hat, 
rasisme og fordommer så betyr det en advarsel om ikke å få vondt i holdningene sine. 
Det er imidlertid også en advarsel om sammenhengen mellom følelser, tanker,  
holdninger, ytringer og de verste handlinger. Og vi har erfaringer med de verste 
handlinger. Min mor overlevde opphold i Auschwitz og Bergen Belsen. Min far var 
eneste overlevende av 12 søsken. I vår menighet ble 230 familier helt utradert. Noen 
mistet alle-alle mistet noen. I år er det ti år siden skuddene mot synagogen i Oslo. Det 
er fem år siden Utøya. Det er under et år siden terroren traff Paris og København. 
Resolusjonen anerkjenner kausaliteten mellom holdninger, ytringer og 
handlinger og advarer mot den.  
 



Det tjener regjeringen til ære å ha satt arbeidet med hatkriminalitet høyt på sin 
dagsorden. Vi venter spent på strategien som er varslet. Vi håper en nasjonal definisjon 
på hatkriminalitet blir ett av produktene av dette arbeidet. I arbeidet mot 
hatkriminalitet og arbeidet mot antisemittisme vil det være naturlig at men beslutter og 
legger til rette for at politiet skal begynne å registrere antisemittisme som egen kategori 
ved registrering av antisemittiske hendelser.  
 
Avslutningsvis vil jeg fremheve resolusjonens fordømmelse av alle manifestasjoner av 
religiøs intoleranse oppfordringer til hatkrim, trakassering eller vold mot personer eller 
samfunn basert på etnisk opprinnelse eller religion. Vi har et ytringsklima i dag som 
absolutt bør tenne noen varsellamper. Vi har metadebatter om ytringsfrihetens 
grenser, men få som faktisk tar til motmæle mot religiøs intoleranse eller 
fordomsfulle ytringer. Vi ser et økende press på våre muslimske landsmenn. Det har 
lenge vært vanskelig å åpne en avis uten å se fiendebilder bli malt av muslimer eller 
islam.  
 
I samme gate har vi mobbetallene i skolen. Over 30 000 elever blir mobbet 3 ganger i 
måneden eller mer. Vi bør egentlig ikke forundres over dette høye mobbetallet når vi ser 
på ytringsklimaet på sosiale medier og i avisenes debatt-tråder. Hvor ”tar de det fra”? 
Mobberne lærer det ikke på skolen, men tar det med seg til skolen. Mobbing er kanskje 
det viktigste området der hjem og skole må samarbeide godt. Skolen kan ikke bekjempe 
mobbeproblemet alne.  I en mobbesituasjon er det tre parter; Mobberen, offeret og alle 
som står rundt og heier eller er likegyldige. Uten tilskuerne som enten heier eller ikke 
griper inn ville mobbetallene sett helt annerledes ut.  
 
Hver enkelt av oss kan bidra til det gode samfunn ved å nekte å være likegyldige. Enten 
det er i skolegården, på jobben, på trikken, i spaltene, på Twitter eller Face. Hver enkelt 
av oss kan ta til motmæle og gripe inn når vi ser at noen har vondt i holdningene sine. 
Som Eli Wiesel sa det: Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet. 


