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UNDERSØKELSE Prosjektkoordinatorved HL-s.nteretVlbeke Moe, har
forsket våre holdninger til musllmer og jøder Igår ta hun fram rapporten

Vi har
en Iobb å
gjøre
FREMMEDFRYKT• En ny rapport viser at antisemirtismen står sterkere hos norske muslimer
enn resten av befolkningen. Men yngre muslimer har mindre fordommer mot jøder enn eldre.
Muslimske Shoaib Sultan og jødiske Ervin Kohn oppfordrer til dugnad.
Litt over 40 prosent av mus
MATTIS C. 0. VAALAMD

limene i undersøkelsen mener
at loder har altfor stor innily

mortis,vaoiand rI.no
Vi har mye å snakke om vi
er tross all rettere, sier forslan
den Del mosaiske trossamfunn
Ervin Kohn il Vårt Land. Han

sikter til slekiskapei mellom
jodedom og islam
I gårpresenterte Senier forsiu
dier av Holocaust og tivssyns
minortleier(HL sentereti hoved
funnene fra den ferske rapporten
1-loidnlngerilljoderog musilmer
I Norge 2017 Undersøkelsen er
en oppfolger iii rapporten fra
2012 om antisemtitisme i Norge
Rapporten er det første forso
kei på å måle norske muslimers
holdninger III jøder. Resultatet
viser at norske musitmer i større
grad siolter negative påstander
omjoderennden øvrige befolk
ningen

Undersøkelsen Holdninger

lii jøder og muslimer i Norge

2Ol7kanlegger norske hold
..lnger til jøder og muslimer
med utgangspunkt i tre ulike
dimensjoner’ fordommer,
følelser som sympati og anti
pati. og en som måler sosial
avstand.

Rapporten viser at 8.3
prosent av den generelle
norske befolkningen har

stereotyptske fordommer om
jøder
Rapporten viste også at
detfinnes utbredte negative
holdninger til muslimer i det
norske samfunnet Nesten
en tredjedel av befolkningen
har Fordommer mot musti
mer

telse over Internasjonal øko
nom . Bare ni prosent avvtser
påstanden.
Samlidigstøtter28 prosenl av
muslimene påstanden <(Verdens
jøder arbelder i det skjulte for å
fremme jod iske Interesser mot
13 prosent idengenerellebefotk
ningen
Undersøkelsen viser dessu
len at 34 prosent av den norske
befolkningen har fordommer
mot muslimer og al antisemit
tismegenerelti beFolkningen har
gåit noe ned
«Sammensatt bilde.» t’ro
sjektkoordinator For rapporten,
Vibeke Moe. understreker at
musiimers holdninger lii jøder
er et «sammensatt bilde» Først
og fremst gjelder mer absirak

le fordommer, og I mindre grad viser vilje til å drive dialog og
den Faktiske sosiale omgangen samarbeid
med jøder,
Hva kan man gjoreforà
Vi ser at de antisemiltiske fremme dialog mellom disse
hoidningene til de musiimske re gruppene?
spondentene er knyllet til store
Det er viktig at dialog ikke
abstrakle foresllllingeromjodisk bare foregår i ledersjikiet. men
makt oglnnflytelsei verden Men at det titretielegges for bredere
i spørsmålet om nære relasjoner samarbeid, sier Moe
slillerdet seg helt annerledes, da
er hoidnlngene omtrent på nivå
Positiv. Spesialrådgiver i Anti
med befolkningen
rasistisk Senter. Shoaib Sultan, er
Hun forklarer at en av årsa
glad for al antisemtttismen har
kene lii ulbredelsen av antise
gåit ned i den generelle befoik
mi tisme blant norske muslimer ningen.
er al fordommer mot jøder ofre
Men nordmenns foresiillin
allerede er slerke I opprinnel
ger om mustimer og muslimer
seslandet.
Forestillinger om jøder viser
VI har Funnet tendens til en del fremdeles gjenstår mye ar
høyere grad av anlisemttlisme beid, slår han fast.
hos respondenter som bruker
Sultan mener samtidig del
media Fra opprinnelseslandet
el godt utgangspunki når rap
Samtidig fremhever hun al porien viser at muslimer er lik
el positiv funn: Både de jødiske liie negative iii å ha jøder som
og muslimske miljoene i Norge naboer elier venner som rette
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Norske tiåringer blant
de beste til å lese
UNDERSOKELSE Norske tiårin

ger blir stadig bedre til å lese og
utviktingen torflerspråklige elever
er positiv, Men større forskjeller
mellom gutter og jenter beiwmrer
Resuttatet av den internasjonale
undersøkelsen Pirls 2016 (Progress
in international Reading Litera
cy Study) ble presentert i går og
kunnskapsminister Torbjern Ree
tsaicsen CHI kunne knapt styre sin
begeistring.
Dette er nok en bekreftelse på
at det har skjedd en stor endring
i norsk skole særlig på lesIng. Det
betyr at flere barn lærer å tese i
skolen de blir bedre til å lese når
de blir voksne og det vet vi har en
betydning for hva slags yrkesmu
ligheter de får sier isaksen.
Godordene satt løst under pre
sentasjonen på Berg skole i Oslo.
«En formidabet innsats» av både
lærere, kommuner og foreldre sa
saksen, som mener Kunnskapstef
tet i 2006 har vært et viktig btdrag.
Undersøkelsen foretas hvert
femte år Det samlerogså lni1orma

-

sjon om foreksempei barna snak
ker norsk hjemme og hvor lenge
de har gått i barnehage. Dermed
gir den forskere — og politikere
verdifull innsikt i hva som påvirker
teseferdighetene.
Mens 52 prosent av de norske
femteklassingene lå over middels
mestringsnivå 2011, iiggerandeien
I 2016 på 58 prosent.Fintand ligger
øverst blani de nordiske landene
mens Norge ligger foran Danmark
ogerjevngode med Sverige. Avde
52 landene som har deltatt, kom
Norge på åttende plass,
lentene har hatt den største
framgangen og har okt forspran
get til guttene. Nesten dobbett så
mange gutter som jenter befinner
segpåde laveste nivåenei testen
og i motsatt ende er det dobbett
så mange jenter som gutter som
befinner seg på de hoyeste
Det lyder på at jenter trig
ges mer av iesing og syns det er
merinteressant ennguttene syns
sier forsker Egit Gabrietsen ved
Universitetet i Stavanger (BNTI

sis
este år begynner vi a beid
or å finansiere vårt arbe’d i

GODE VTNNER Shoalb Sultan og Ervin Kohn arbet
der begge i mot diskritninerteig og rasisme i Anti
rasistisk Senter De stitter seg positive til flere av
funnene tIl rapporten, men mener det fremdeles
gjenstår arbetd mellom norske musilmer og l~.der
Begge ‘oto Kenr,ette Lien

av befolkningen
For mange musilmer er del
viktig å forstå al antisemittiske
og antlmuslimske foresililinger
henger sammen Ofte er anhl
muslimske foreslillinger hentet
elleroversatt fra konspirasjons
teorier om jøder, sier han
Han menerdet er nalvt åtroat
muslimers antisemtttiske hold
nlnger bare vil forsvinne uten
videre
Men det er el positivt tegn
at forestillingene større grad
finnes hos de eldre. Del vil stat
det er bedre hosde yngre Dette
gjørat vi haret godt grunnlag for
videre arbeid, sier han
Retter utfordring. Ervin lcohn
forteller at han er både skremt
og lettet over resultatene i rap
porten.
Mangeville nok tro at de antl
semittiske holdnlngenegenerelt
var høyere, De er nok høyere i
mange andre land enn i Norge
Dei er positivt for Norge
Men han menerogsåat tallene
på antisemittisme blant norske
muslimer er el signal på at noe
må gjøres:
leg vil rette en utfordring til

II

fo res t III inge r
om muslimer og mus
timers forestilling
om jøder vtser at det
fremdeles gjenstår
mye arbeid.
Shoaib Suttan, spesialradgiver
musllmske ledere: De måadres
sere antisemittiske holdninger i
sine egne miljøer, sier Kohn.
Han legger til at også han har
en jobb å gjøre’
jeg kommer ikke til å legge
bena påbordet ogsiappeav fordi
fordommene mot muslimer i de
jødiske miljeene er lavere enn
den generelle norske befolknin
gen Veldig mange av de sam
me konspirasjonsteoriene som
gjelder forjøder gjelder også for
muslimer
Palestina-konflikten. Pro
sjektleder VIbeke Moe forklarer
at I den generelle befolkningen
ser man at de som scorer høyt
på fremmedfrykt ofte scorer
høyt på antisemittismeog mus

limflendtlighet. Spesielt lavt ut
dannende. menn og eldre skti
ler seg ut.
Ellers ser vi at holdninger til
Israel Palestlna konflikten har
en klar sammenheng bak både
muslimflendtiighetoganttsemit
tisme De som har anttisraelske
syn har oftere antisemittiske
holdnlngerogmotsatt. sier hun
— Bekymringsverdig. Barne
og iikestliitngsminisber Solveig
Horne som også var ttlstede da
rapporten ble lagt frem, er glad
at anttsemltttsmen hargått ned
I den norske befolkningen
Samtidig erdet bekymrings
fullt det som kommer frem i
rapporten angående muslimers
holdning til jøder. men også be
rolkningens holdninger til jøder
Og musitmer
Frp velgere skiller seg ut
med mest negative holdninger
til musitmer ogJøder Er det noe
partiet vil gjare noe medp
Det er viktig at vi ikke bian
der person og sak. Det er for tid
ligåsepåakkural dette punktet
I rapporten, Men alle partier har
en viktig oppgave med å jobbe
aktivt mot hatefulte ytringer

DanieL er fadder nr. i i Sierra Leone
-

Det gjør meg godt å tenke på atJeg er med på

å broyte vel for mennesker i et krtgshe,Jet lond.
Det at mitt lille bidrag til MisJonsalilwtsen
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