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Tre av ti mener at «muslimer ønsker å ta over Europa»
D
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Fire av ti nordmenn
mener at muslimer
utgjør en trussel
mot norsk kultur,
viser ny studie.
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N

ær halvparten av alle spurte nordmenn mener at
muslimer selv har «har
mye av skylden for økende muslimhets». Samtidig svarer
nær fire av ti bekreftende på påstanden «muslimer utgjør en
trussel mot norsk kultur», mens
over tre av ti mener at «muslimer
ønsker å ta over Europa».
Det viser den ferske rapporten
«Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017», utarbeidet av
forskere ved Senter for studier av
holocaust og livssynsminoriteter.
Barne- og likestillingsFminister Solveig Horne sier til
Dagbladet at hun er særlig bekymret er hun over at så mange
som 10 prosent av de spurte
mener trakassering og vold
mot muslimer kan forsvares.
– Det er overraskende at tallene
er så høye, sier barne- og familieministeren.
– Når vi ser at så mange mener
at trakassering og vold kan forsvares, er det helt uakseptabelt og
svært bekymringsfullt, utdyper
hun.

– Problematisk

– Frykter du også mer vold?
– Ja, det vil alltid være en fare
for det, men her har vi for lite
kunnskap ennå. Vi ser jo i dag, ikke i Norge, men i andre land, at
vold og trakassering mot jøder og
muslimer øker, sier Horne.
Førsteamanuensis Cecilie Endresen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo synes også tallene var høyere enn forventet.
– Det er uomtvistelig at mange
er redd for mye ved muslimer,
men dette synes jeg var høye tall,
som må tas på alvor, sier Endresen.
– Det er problematisk for et
samfunn når stor del av majoritetsbefolkningen mener en
minoritet er ute etter å ta dem,
utdyper hun.
Påstandene om at den jevne
muslim ønsker å ta over Europa
mener Endresen det finnes liten
dekning for.

Fordommer

– Jeg lurer på om de faktisk er
redd for gjennomsnitts-muslimen. Tror de det er naboen som er
farlig?
Hun fortsetter:
– Frykter de den vanlige pakistanske jenta som jobber på apo-
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UTBREDTE ANTIMUSLIMSKE HOLDNINGER
q Samlet har 34,1 prosent av
befolkningen utpregede fordommer mot muslimer.
q 48 prosent av respondentene støtter påstanden om at
«muslimer har selv mye av
skylden for økende muslimhets».
q 42 prosent støtter påstanden «muslimer vil ikke
integreres i det norske samfunnet».
q 39 prosent svarer bekreftende på påstanden «muslimer utgjør en trussel mot
norsk kultur».
q 31 prosent mener at «muslimer ønsker å ta over Europa».
q 27,8 prosent føler motvilje
mot muslimer
q 19,6 prosent vil mislike å
ha muslimer som naboer eller
i vennekretsen.
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teket, betaler skatt og behandler
mennesker rundt seg på en fin
måte, eller er det de muslimene
som er beviselig farlig som de er
redd for?
Endresen mener det er viktig å tenke over hvordan det er
å leve med så mange fordommer rettet mot seg.
– Det er vel ingen som liker å bli
kategorisert, tillagt meninger og
holdninger de ikke har. Alle mennesker ønsker å bli behandlet for
den de er. Å bli mistenkeliggjort
kommer det ikke mye godt ut av,
påpeker hun og tilføyer:
– Mistenkeliggjøring kan føre
til en ond spiral.

– Trist

Tidligere Ap-politiker og samfunnsdebattant Aslam Ahsan er
overrasket over tallene, og sier at
han ikke kjenner seg igjen i at så
mange har slike holdninger.
– At 31 prosent mener at muslimer skal ta over Europa er trist og
veldig alvorlig. De fleste kjenner
til ryktene og mistankene mot islam og muslimer, men da snakker
man om ytterliggående krefter i
samfunnet. For meg er det oppsiktsvekkende at nordmenn, som
er godt opplyste folk, kan tenke så
avvikende fra den virkeligheten
vi befinner oss i, sier Ahsan.
Han kjenner seg ikke igjen i påstanden om at muslimer ikke vil
integreres.
– Denne påstanden kan kanskje stemme for førstegenerasjons innvandrere, som kom fra
profeten Muhammeds tid, men
andre-, tredje- og fjerdegenerasjons innvandrere er likeverdige i
det norske samfunnet. Påstanden
kan kanskje henge på min generasjon, og kan da stemme til en viss

NY STUDIE: En undersøkelse utarbeidet av forskere ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter viser stor utbredelse av antimuslimske holdninger i det norske folk.
grad, men jeg vil distansere meg
1000 kilometer fra denne påstanden for muslimer generelt, sier
han.
Ahsan tror at det i stor grad
handler om gamle fordommer,
som det norske samfunnet ikke
har klart å kvitte seg med.
– De gamle holdningene sitter
igjen. Samfunnet har ikke oppda-

tert seg, og arven har gått videre.
– Misforståelsene og mistankene mot min generasjon henger
igjen, uten at holdningene har
blitt korrigert. Det er derfor veldig bra at denne undersøkelsen
kom, så vi kan ta ordet og finne
løsninger, sier han.
Blant muslimske innvandrere
som har vært bosatt minst fem år i
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Norge støtter 28,9 prosent negative påstander om jøder. I resten
av befolkningen er andelen 8,3
prosent.
– Det er en kjent sak at mange
muslimer har et anspent forhold
til jøder. Dette avhenger i stor
grad av hvor på kloden de bor og
henger sammen med historien,
sier Ahsan.

