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Introduksjon

(27,8 prosent) svarte at de føler
motvilje mot muslimer, og en fjerdedel
(19,6 prosent) ville mislikt å ha muslimer
som naboer eller i vennekretsen.
Omtrent halvparten (hele 48 prosent)
mener at muslimer selv er skyld i økt
hets, og 1 av 10 mener trakassering og
vold kan rettferdiggjøres i lys av senere
tids terrorangrep.
Tidligere har IMDi sitt
Integreringsbarometer (2015) avdekket
at nærmere halvparten av
befolkningen er skeptiske til muslimer,
også blant innvandrerbefolkningen.
Og på sosiale medier er
muslimfiendtlige holdninger svært
utbredt. Særlig kommer det til syne i
kommentarfelt under saker tilknyttet
integrering og innvandring. Nettsider
og blogger med særfokus på muslimer,
såkalte «alternative medier», har et
økende antall lesere og delinger de
siste årene. De mest kjente er
Rights.no, Document.no og det relativt
nystartede Resett.no. Alle har et
ensidig negativt, ofte konspiratorisk
fokus, og til tider også en direkte
fiendtlig fremstilling av muslimer. De
mest ekstreme hatytringene dukker
opp i kommentarfeltene. Der er
sjikanerende og aggressive ytringer
rettet mot muslimer, og andre som
utpekes som ansvarlige for
«islamiseringen» av landet, en
gjennomgående tone.
Muslimfiendtlig retorikk har de
siste årene i stadig større grad preget
den politiske diskursen i en rekke
vestlige land. Et tydelig eksempel er
USA etter at Donald Trump vant
presidentvalget i 2016. De siste to
årene har det vært en dramatisk vekst
i amerikanske organisasjoner som
fremstiller islam og muslimer som
Fienden med stor F. Trump-

Minotenk har lenge sett et behov for å
systematisere og intensivere arbeidet
mot muslimfiendtlige holdninger i
Norge. Våren 2018 tok vi initiativ til en
handlingsplan som skal fungere både
som et politisk verktøy og som en
veiledning for sivilsamfunnet. I januar
2018 satt vi ned et utvalg bestående
av forskere, eksperter på diskriminering
og rasisme, representanter for
rettighetsorganisasjoner og andre
ressurspersoner, som i fellesskap ønsker
å bidra til at muslimfiendtlighet blir satt
på dagsorden hos landets politiske
ledere.
Som et ledd i utarbeidelsen av
handlingsplanen har vi utviklet denne
kunnskapsgjennomgangen, for å
knytte tiltakene tett opp til det vi har
tilgjengelig av faktiske tall og empiri.
Utviklingen av
kunnskapsgjennomgangen avdekket
også at vi trenger mye mer forskning
og kunnskap om muslimfiendtlige
holdninger og bevegelser, for slik å
kunne forstå fenomenene bedre og
iverksette mest mulig effektive tiltak.
Vi er ikke alene om å etterlyse
en slik handlingsplan. Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) har
også ropt varsko om behovet for en
egen handlingsplan mot
muslimfiendtlige holdninger. Forskerne
bak rapporten fra Senter for studier av
Holocaust og livssynsminoriteter (HLsenteret), «Holdninger til jøder og
muslimer i Norge 2017», har anbefalt
myndighetene det samme. Rapporten
bekreftet en utvikling vi har fryktet
lenge: det eksisterer omfattende
negative stereotypier om muslimer.
Nesten en tredjedel av respondentene
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administrasjonen har tette bånd til
antimuslimske ideologer, noe som
gjenspeiles i både retorikken og
politikken til Trump, med
innreiseforbudet rettet mot seks land
med muslimsk majoritet som det mest
drastiske eksempelet.
Vi har valgt å kalle dette arbeid
mot muslimfiendtlige holdninger, for å
skille det fra det akademiske begrepet
islamofobi. Dette er for å tydeliggjøre
at dette ikke handler om religionskritikk,
men hvordan skepsisen,
stigmatiseringen og hetsen påvirker
hverdagen til den enkelte muslim. Vi vil
til livs de fiendtlige holdningene som
rettes mot muslimer som gruppe, samt
fordommer som også rammer mange
ikke-muslimer med
innvandrerbakgrunn, som ofte på
grunn av sin hudfarge blir oppfattet
som muslimer. En grundigere diskusjon
av definisjoner og begrepsvalg finnes
på side 7 og utover.
Utvalget som Minotenk
koordinerer vil også adressere hvordan
vi kan arbeide mot antisemittiske
holdninger i muslimske miljøer, samt
tiltak som kan forebygge mistillit og
fordommer mellom ulike grupper i
samfunnet generelt. Fenomenene er
beslektet og kan ikke løses isolert.
Kunnskapsgjennomgangen
består av tre deler. Den første delen
åpner med en drøfting av begrepene
islamofobi og muslimfiendtlighet, og
hvilke ideologiske elementer disse
fenomenene ofte innebærer, ulike
former for rasisme, og samspillet
mellom disse. Deretter gis en
presentasjon av funnene fra tre ulike
rapporter som har undersøkt
holdninger mot muslimer og muslimske
trossamfunn i Norge. Del én avsluttes

med en kort innledning om muslimer i
Norge.
Del to er en mer deskriptiv
gjennomgang av statistikk primært
hentet fra SSBs Levekårsundersøkelser
fra 2016, og SSBs undersøkelser av
levekår og opplevd diskriminering
blant innvandrere fra 2009. Begge viser
den mer generelle situasjonen for
norske muslimer gjennom statistikk for
innvandrere. Vi har valgt å presentere
dette da det eksisterer lite direkte
forskning på muslimfiendtlige
holdninger i Norge, og at det derfor er
nyttig og samtidig se på den større
sosioøkonomiske konteksten for denne
gruppen. I denne delen vil vi også
spesielt fokusere på relevant forskning
som kartlegger diskriminering.
I kunnskapsgjennomgangens
tredje og siste del presenterer vi status
for hatkriminalitet, med et spesielt fokus
på muslimer, i tillegg til forskning som
fokuserer på rollen til sosiale medier.
Gjennom internasjonale rapporter viser
vi relevante tall og statistikk for
hatkriminalitet mot muslimer fra Europa
og Nord-Amerika. Deretter presenteres
tall fra Politidirektoratet og fra Hatkrimgruppen ved Oslo Politidistrikt, gjengitt
etter samtale med mangfoldsrådgiver
Ingjerd Hansen. Siste del av
kunnskapsgjennomgangen fokuserer
på rollen medier, og særlig sosiale
medier, spiller i formuleringen og
opprettholdelsen av muslimfiendtlige
holdninger. Her vil vi også presentere
forskning som diskuterer forholdet
mellom aktivisme på nettet og faktisk
voldsutøvelse i virkeligheten.
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Hvorfor en egen
handlingsplan mot
muslimfiendtlige
holdninger?

ytterliggående og ekstreme, men som
undersøkelser viser er utbredt blant
store deler av folket.
Det handler om å kunne
identifisere og forstå mekanismene og
fortellingene som ligger bak
muslimfiendtlighet spesifikt, slik at
mottiltakene er best mulig tilpasset de
problemene de er ment å løse.
Et overordnet og generelt
arbeid mot alle former for rasisme og
gruppebasert fiendtlighet er viktig,
men det er samtidig nødvendig med
fenomenkunnskap om undergrupper
av rasisme, som antisemittisme og
muslimfiendtlighet.
Holdningsendrende arbeid tar
tid og krever kontinuitet. Derfor er det
avgjørende at arbeidet med å
redusere og stoppe den negative
utviklingen kommer raskt i gang.

De siste årene har en rekke rapporter
og undersøkelser dokumentert en
økning i muslimfiendtlige holdninger i
Europa, og i Norge. Dette understreker
nødvendigheten av å ha et spesifikt
politisk fokus på disse utfordringene,
samt å bygge en bred allianse i
sivilsamfunnet mot denne formen for
antipatier, diskriminering og hatretorikk
rettet mot en religiøs gruppe.
Det eksisterer mange egne
konspirasjonsteorier om muslimer og
islam, og det males et bilde av en
sivilisasjonskamp mellom vesten og
islam som ikke bare støttes av de
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Del 1
Begrepsavklaringer og holdninger til
muslimer i Norge
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en religiøs gruppe kan ikke være
religionskritikk, mens kritikk av
fundamentet i det de tror på, kan
være det. Men også kritikk av islam
som religion kan gå ut over grensen for
legitim religionskritikk, når det bygger
på forestillinger og påstander som
åpenbart mangler grunnlag i
virkeligheten og nærmer seg
konspirasjonstenkning. I norsk debatt
blir uttrykket «islamkritiker» ofte brukt på
en av to måter: enten som en
eufemisme for det som i realiteten er
«islamofobi» eller muslimfiendtlige
holdninger, eller som navn på en
(legitim) religionskritikk som fokuserer
på islam.
Eksempler på det første kan
være påstander om at alle muslimer,
bare i kraft av å være troende, har
skjulte agendaer eller «egentlig» mener
noe annet enn det de hevder. Sentralt
i dette er tanken om at islam har en
«uforanderlig kjerne» som muslimer ikke
kan frigjøre seg fra, at muslimer «må»
forsvare bruk av vold i islams navn, eller
undertrykking av kvinner. Et eksempel
på slike holdninger er tanken om
«taqiyya», det vil si at muslimer er
religiøst oppfordret til å «lyve til de
vantro». Egentlig sikter begrepet til et
sjiaislamsk teologisk konsept om at
man kan fornekte sin religion om det er
nødvendig for å berge livet, men
begrepet har blant mange
muslimfiendtlige blitt til en «sannhet»
om at alle muslimer lyver og villeder for
å fremme spredningen av islam.
Et annet problematisk begrep
som har fått feste i den norske politiske
debatten, er «snikislamisering», lansert
av FrPs leder Siv Jensen i 2009.
Begrepet tilsvarer det langt mer
utbredte «Creeping Sharia» på
engelsk, og begge handler om å

Begrepsavklaringer:
islamofobi,
religionskritikk og
rasisme
Minotenk har valgt å bruke begrepet
«muslimfiendtlige holdninger»
istedenfor det omdiskuterte begrepet
«islamofobi». Dette er fordi
utgangspunktet for handlingsplanen er
2017-rapporten fra Senter for studier av
Holocaust og livssynsminoriteter (HLsenteret) som bruker «muslimfiendtlige
holdninger» og definerer det som
«utbredte negative fordommer samt
handlinger og praksiser som angriper,
ekskluderer eller diskriminerer
mennesker på bakgrunn av at de er
eller antas å være muslimer»
(Hoffmann og Moe 2017). Ved å bruke
muslimfiendtlige holdninger og ikke
islamofobi ønsker vi å rette
oppmerksomheten mot fiendtlige
holdninger mot muslimer og antatte
muslimer, og samtidig tydeliggjøre en
grense til saklig kritikk av religion og
religiøse praksiser som sådan.
Religionskritikk er et mangetydig
begrep, og det legges ofte ulike
forståelser av begrepet til grunn. Et
sentralt fokus er likevel at det er kritikk
av religiøse doktriner og eventuelle
samfunnsmessige konsekvenser av
disse, mens muslimfiendtlighet er
stigmatisering og forskjellsbehandling
av enkeltindividene som blir knyttet til
religionen. I dette ligger også den
problematiske koblingen om at alle
religiøse doktriner er et iboende trekk
ved enhver person tilknyttet religionen.
Ubegrunnet kritikk av mennesker
utelukkende på grunn av tilhørighet til
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advare mot islam som en snikende
trussel, som forsøker å forandre og
ødelegge samfunnet vårt innenfra,
med den politiske elitens velsignelse.
En legitim religionskritikk må ta
grunnlag i en saklig basis av hva de
religiøse ideene faktisk er, og i hvilken
grad de er foranderlige. Det forhindrer
naturligvis ikke at det er legitimt å
kritisere også holdninger som bare blir
spredt innenfor en lukket gruppe, eller
som en enkeltperson faktisk ytrer, men
det må være basert på situasjoner
som eksisterer i virkeligheten og som
ikke bare er antagelser og fordommer.
En mye brukt definisjon av
islamofobi er: «sosialt reproduserte
fordommer om og aversjoner mot
islam og muslimer, samt handlinger og
praksiser som angriper, ekskluderer og
diskriminerer mennesker på bakgrunn
av at de er, eller antas å være,
muslimer, og assosieres med islam»
(Gardell 2011).
Begrepet ble for alvor
introdusert i debatten om islam og
muslimers rolle i vestlige samfunn i 1997,
da den britiske tenketanken
Runnymede Trust utga rapporten
«Islamophobia: A Challenge for Us All»
(Runnymede Trust 1997). Rapporten
var den første systematiske
undersøkelsen av islamofobi i nyere tid,
og bidro til å synliggjøre og
popularisere fenomenet. Islamofobi
som fenomen ble imidlertid diskutert
som begrep allerede på 1500-tallet og
ble videre kjent særlig gjennom kritikk
av franskmennenes behandling av
muslimer i de franske koloniene (López
2011).
Islamofobi som akademisk og
politisk begrep er imidlertid svært
omstridt. På samme måte er debatten
om negative holdninger mot islam og

muslimer, og dets forhold til rasisme,
også omstridt. Blir muslimer diskriminert
på grunn av deres hudfarge, deres
etnisitet og landbakgrunn, eller deres
religion? Eller er det en
kombinasjonsfaktor? Hvilke negative
opplevelser knyttet til diskriminering og
fordommer skal forstås for en norsk
muslim som muslimfiendtlige, og hvilke
skal ikke det? Selv om det ofte er
vanskelig å skille mellom disse
diskrimineringskategoriene, forklarer
mange forskere islamofobi allikevel
som en type kulturell rasisme, til forskjell
fra en biologisk fundert rasisme.
European Islamophobia Report
(2017) definerer islamofobi som antimuslimsk rasisme. De presiserer at kritikk
av muslimer eller islam ikke
nødvendigvis er islamofobisk, men at
islamofobi handler om å jobbe for å få
oppslutning rundt forestillinger om
muslimer som syndebukker for ting som
går galt i samfunnet. De handler om å
utdefinere muslimer som «de andre»
og konstruere en statisk muslimsk
identitet, som har en rekke negative
egenskaper og som blir generalisert til
alle muslimer, og følgelig utgjør en
trussel mot samfunnet og nasjonen.
Rasisme som moderne
fenomen, og ideer om vitenskapelige,
målbare forskjeller mellom «raser», som
hudfarge og kroppslige trekk, vokste
for alvor fram i Europa på 1800-tallet.
Ideen om at raser både fantes, og
også kunne ordnes i et hierarki, ble
utviklet under den europeiske
kolonialismen, parallelt med en
økende antisemittisme (López 2011).
Nazistenes folkemord på europeiske
jøder og andre minoriteter under
andre verdenskrig, gjorde mye for å
diskreditere den biologiske rasismen,
og forskjellsbehandling på bakgrunn
8

av biologiske trekk og hudfarge ble i
tiårene etter mindre akseptert i Europa.
Mange forskere har imidlertid påvist
framveksten av det de ser på som en
ny type rasisme, hvor fokus i økende
grad flytter seg fra biologiske forskjeller
til å handle om ekskludering på
bakgrunn av kultur og religion
(Bangstad og Døving 2015). Den
«kulturelle rasismen» er en endring i
språkbruk og referanserammer, men
trekker allikevel på karakteristikker fra
den biologiske rasismen (se Bangstad
2017 for en diskusjon av dette).
Studier gjort i norske klasserom
har vist hvordan definisjoner av rasisme
også kan variere mellom majoritets- og
minoritetsbefolkningen (Svendsen
2014). Feltarbeidet viste hvordan den
etnisk norske læreren holdt fast ved en
versjon av rasisme som fokuserte på
hudfarge og biologiske forskjeller, mens
elevene, mange av dem med
minoritetsbakgrunn, insisterte på en
definisjon av rasisme som også innebar
diskriminering på bakgrunn av både
kultur, etnisitet, hudfarge og religion.
Denne typen tolkning minner om en
form for «rasisme uten raser», hvor
kultur og kulturforskjeller ses på som
uforenelige (Balibar 1991). Vi ser også
denne retorikken i større politiske
debatter om vesten og Islam (se for
eksempel Huntingtons mye
omdiskuterte hypotese om
«sivilisasjonskamp»).
Flere forskere hevder at kritikk av
religion tilslører prosesser hvor muslimer
som gruppe blir rasialisert. Rasialisering
innebærer i denne sammenheng at
muslimers antatte kulturelle eller
religiøse trekk forstås som likt som en
«rase», altså noe som er medfødt,
nedarvet og uforanderlig (Bangstad
2017). Et eksempel er når noen sier at

«alle muslimer er terrorister» eller
«muslimer har et forkastelig kvinnesyn»,
hvor det å være terrorist eller sexistisk
antas å være et iboende trekk ved
muslimer som en gruppe.

Eurabia og demografisk
krigføring
Eurabia-teorien, og ideen om
demografisk overtakelse av Europa, er
et hovedtrekk ved muslimfiendtlige
holdninger. Denne konspirasjonsteorien
går igjen både blant ytterliggående
høyreekstremister, og i et litt annet
språk i mer ledende debatter om islam
i vesten. I følge Bat Ye’or, som anses for
å være en av de mest prominente
fortalerne for Eurabia-teorien, gjorde
franske politikere etter oljekrisen i 1973
en hemmelig avtale med den Arabiske
Liga om å motvirke amerikansk
innflytelse i Europa, til fordel for islam
og muslimer (Larsson 2012). På denne
måten la europeiske politikere til rette
for islams fotfeste og innflytelse i
Europa, noe som underbygges og
videreutvikles gjennom det den norske
høyreekstreme bloggeren Fjordman
har kalt for «demografisk krigføring»
(Andersen et. al. 2012). Demografisk
krigføring forstås her som en bevisst
strategi hvor muslimer, gjennom høye
fødselsrater og innvandring til Europa
fra muslimske land, numerisk og, som
en naturlig følge også politisk, kommer
til å ta over kontinentet.
I Norge er Eurabia-teorier i
forskjellige varianter utbredt på norske
nettsider på ytre høyre. En
masteroppgave levert ved Norges
Teknisk-Naturvitenskapelige universitet
(NTNU) i 2017 viser at det islamkritiske
nettstedet document.no er svært
9

Rapporten «Holdninger
til jøder og muslimer i
Norge 2017»

opptatt av konspirasjonsteorien om
Eurabia (Solheim 2017). Selv om teorien
ikke ofte refereres ved navn er
nettstedet gjennomgående preget av
diskusjoner rundt det man ser som
masseinnvandring av muslimer og
ideen om at en politisk elite og
medieelite løper muslimenes ærend.
Document.no hadde 230,000 delinger
bare innenfor én måned i 2017, noe
som plasserer nettstedet blant de med
flest delte artikler på sosiale medier.1
Demografi er i økende grad et
politisk stridsspørsmål i Europa, og
debattene om innvandring og
integrering er betente. Som nevnt
tidligere fører få europeiske land,
inkludert Norge, statistikk over
befolkningens religiøse tilhørighet.
Uavhengig av hvilket antall man
opererer med er det store
metodologiske og politiske problemer
ved å trekke politiske slutninger om
gruppeoppførsel på bakgrunn av
antall medlemmer av en trosretning
(se Larsson 2012). At muslimske kvinner i
Europa ofte føder flere barn enn
gjennomsnittet stemmer i mange
tilfeller, men forskning viser at
fertilitetsraten går ned med forlenget
botid, tilgang til arbeidsmarkedet og
like muligheter i samfunnet (Larsson
2012). I Norge er dette underbygget
av Lars Østby og Helge Brunborg fra
SSB, som viser til prediksjoner som anslår
at antall muslimer i Norge i 2060 vil øke
til et sted mellom 6 og 11 prosent av
den totale befolkningen (Brunborg og
Østby, 2011).

I desember 2017 lanserte Senter for
studier av Holocaust og
livssynsminoriteter (HL-senteret)
rapporten «Holdninger til jøder og
muslimer i Norge 2017» (Hoffmann og
Moe 2017). Rapporten fulgte opp, og
bygget på, deres egen undersøkelse
«Antisemittisme i Norge? Den norske
befolkningens holdninger til jøder og
andre minoriteter» fra 2012. Til forskjell
fra 2012-rapporten, så inkluderte den
nye også en undersøkelse av
befolkningens holdninger til muslimer.
Vi har fokusert på funnene i rapporten
som angår muslimer og
muslimfiendtlighet, og har trukket inn
jøder og antisemittisme der det er
relevant.
Rapporten fra 2017 viser at
negative stereotypier om muslimer er
utbredt. Samlet sett svarer 34,1 prosent
at de har utpregede fordommer mot
muslimer. Nesten halvparten av
respondentene, 48 prosent, sier seg
enige i påstanden «muslimer har selv
mye av skylden for økende
muslimhets», 39 prosent er enige i at
«muslimer utgjør en trussel mot norsk
kultur», og 31 prosent sier seg enige i at
«muslimer ønsker å ta over Europa».
Svært mange i undersøkelsen ga
uttrykk for negative følelser og sosial
avstand til muslimer. 27,8 prosent føler
motvilje mot muslimer (6,7 prosent for
jøder), og 19,6 prosent ville mislikt å ha
en muslim i vennekretsen eller som
nabo (5,9 prosent for jøder).

1 «Islamkritikk på deletoppen», Klassekampen,
9/6/2017.
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Undersøkelsen tok også for seg
den jødiske og muslimske
minoritetsbefolkningens egne
erfaringer. Her er det et mindretall som
rapporterer at de selv har opplevd
diskriminering i løpet av de siste 12
månedene. 35,5 prosent av muslimene
og 28 prosent av jødene har ofte eller
noen ganger blitt gitt følelsen at de
ikke hører til det norske samfunnet.
Færre har opplevd at personer
oppfører seg avvisende mot dem når
de får vite om deres religiøse tilhørighet
(27 prosent av muslimene og 18,5
prosent av jødene), og enda færre
rapporterer at de har blitt utsatt for
direkte trakassering (14 prosent
muslimer og 11 prosent jøder).
Erfaringer med å bli diskriminert i
hverdagen forekommer noe oftere
blant muslimene, men følelsen av å
være sårbar er mer utbredt blant
jødene. 26 prosent av muslimene
oppgir at de unngår å vise sin religiøse
tilhørighet fordi de er redd for negative
holdninger. Begge minoriteter
registrerer dessuten en negativ trend
og mener at fordommene i
befolkningen mot egen gruppe har
blitt mer utbredt de siste fem årene.
Blant både muslimer og jøder har
flertallet i utvalget svart at jøder og
muslimer deler noen felles erfaringer
som minoriteter i Norge (47 prosent
muslimer og 75 prosent jøder), og et
klart flertall tror at de kan samarbeide
mot fordommer og diskriminering (81,5
prosent jøder, 70 prosent muslimer).
Undersøkelsen kartla også
hvordan befolkningen vurderer
utbredelsen av negative holdninger til
muslimer og jøder. Akkurat som i 2011
var det i 2017 langt flere som mente at
negative holdninger mot muslimer er
utbredt i Norge (81 prosent), enn det

var respondenter som mente at
negative holdninger til jøder er det (19
prosent). Negative syn på muslimer ble
oftest forklart med (islamistisk) terror og
ekstremisme, storsamfunnets
fremmedfrykt og kulturkonflikter i det
flerkulturelle Norge. I sine forsøk på å
forklare negative holdninger til jøder
nevnte respondentene ofte Israels rolle
i Midtøsten-konflikten og
mediedekningen av denne, og til
gamle fordommer og uvitenhet. I større
grad enn i 2011 peker svarene på
forhold utenfor minoritetene selv som
årsaker til jøde- og muslimfiendtlighet.
Det er et stort flertall i
befolkningen (ca. 75 prosent) som
med tanke på antisemittisk og
muslimfiendtlig vold i Europa i de siste
årene, tar avstand fra voldshandlinger
mot jøder og muslimer. Disse ser den
typen voldshandlinger som et «angrep
mot vårt samfunn». Men blant et
mindretall finnes det likevel en
legitimering av vold. Hele 20 prosent i
det muslimske utvalget og 12 prosent i
den øvrige befolkningen støtter
påstanden «Når en tenker på hvordan
Israel behandler palestinerne, kan
trakassering og vold rettet mot jøder
forsvares». Den tilsvarende påstanden
«Med tanke på nylige terrorangrep
kan trakassering og vold rettet mot
muslimer forsvares» støttes av 9 prosent
i det jødiske utvalget og 10 prosent i
den øvrige befolkningen.
Rapporten konkluderer med at
muslimfiendtlighet i Norge er ganske
utbredt, noe som gjenspeiles i at over
80 prosent mener at negative
holdninger til muslimer er veldig eller
ganske utbredt. Muslimer selv opplever
situasjonen som mindre negativ, men
det er likevel mer enn halvparten (52
prosent) som deler vurderingen. Når
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Innvandring og
opprettelsen av
muslimske trossamfunn

det gjelder oppfatningen om hvorvidt
negative holdninger til muslimer er blitt
mer eller mindre utbredt i Norge de
siste fem årene, ser muslimene
tydeligere enn den øvrige
befolkningen en negativ trend. Nesten
to av tre mener at negative holdninger
i dag er mer utbredt enn de var for
fem år siden, mens bare én av tre i
den øvrige befolkningen ser det på
samme måte.
Selv om et stort flertall er
overbevist om at negative holdninger
til muslimer er utbredt i Norge, er det
bare 56 prosent som har svart at de
mener tiltak for å bekjempe muslimhets
er nødvendig.
Rapporten slår fast at det
politiske debattklima i Norge spiller en
rolle, og at islam- og muslimfiendtlige
forestillinger er blitt brukt til politisk
mobilisering og dermed blitt en del av
et ideologisk verdenssyn, særlig på
den politiske høyresiden. Dette funnet
underbygges av Døving, som har
forfattet delen om Norge for European
Islamophobia Report 2017 (Døving i
Bayrakli og Hafez 2017). Hun
understreker at politiske skikkelser fra
Fremskrittspartiet og tidligere justis- og
beredskapsminister Sylvi Listhaugs
uttalelser om muslimer som «ulv i
fåreklær» og «fundamentalister» som er
kommet til Norge for å utnytte «vår
naivitet», viser at negative fordommer
mot muslimer er blitt en del av
retorikken i det norske, politiske
styringsapparatet.

I en gjennomgang av Norsk Monitors
tidsseriedata og SSB-tall har Hellevik og
Hellevik (2017) sett på utviklingen av
nordmenns holdninger til innvandring
og innvandrere innenfor tidsrommet
1993-2015. I denne undersøkelsen har
det vært inkludert spørsmål om
hvorvidt innvandrere er en berikelse
eller trussel mot norsk kultur, og om
holdninger til muslimske trossamfunn.
Respondentene ble bedt om å ta
stilling til en påstand om hvorvidt de
likte og videre syntes det var riktig at vi
har fått muslimske trossamfunn i Norge.
I 1993 svarte 49 prosent av de spurte at
dette var noe de mislikte, opp mot 14
prosent som mente dette var positivt.
Gradvis, og frem til 2015, har
holdningene nærmet seg hverandre,
hvorav 37 prosent fortsatt var negative,
mot 31 prosent positive.
Da forskerne valgte å se
nærmere på mulige forklaringer bak
endringene, la de vekt på
generasjonseffekt, som vil si variasjoner
mellom respondentens alder, og
periodeeffekt, som vil si endringer som
påvirkes av hendelser i samtiden, som
mulige forklaringer. Funnene viste at
de yngre respondentene var mer
positive til at muslimer etablerte egne
trossamfunn enn de eldre
respondentene. Det må likevel legges
til at ettersom det ikke er de samme
respondentene som ved hver
anledning har deltatt i undersøkelsen
så er det vanskelig å fange opp
hvorvidt holdninger fra enkeltpersoner
endres over tid. Det har i tillegg også
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kommet nye generasjoner til i løpet av
tidsperioden.
Et annet spørsmål var hvorvidt
terror begått av muslimer, som f.eks.
terrorangrepene mot New York i 2001
eller Paris 2015, påvirket holdningene.
Det ble konkludert med at slike
hendelser har en viss påvirkning, men
at en andel av respondentenes
holdninger til de muslimske
trossamfunnene varierer etter bosted.
Her kunne forskerne se en tendens til at
de som var bosatt i kommuner med få
eller ingen innvandrere var mer
skeptiske, mens respondentene fra
områder hvor det var bosatt mange
innvandrere hadde motsatt effekt, i
form av mer utbredt støtte til muslimske
trossamfunn. Hellevik og Hellevik
understreker likevel at det er usikkert
hvorvidt holdningene etter slike
hendelser vedvarer over tid.

gjentagende trekk i undersøkelsen er
at menn i større grad er skeptiske til
muslimer enn kvinner, og personer
med høyere utdanning er mindre
skeptiske enn de med lavere
utdanning. Når det gjelder bosted er
skepsisen minst i Oslo, hvor det er
bosatt flest muslimer sammenlignet
med de andre landsdelene, men
forskerne legger her til at svarene om
muslimer i stor grad sammenfaller med
landsdelens syn på innvandring
generelt.
Respondentene har også blitt
spurt om hvorvidt de ser det som
positivt eller negativt å få et svigerbarn
inn i familien med en muslimsk tro. Her
svarte 56 prosent at de anså det som
negativt, mens 29 prosent mente dette
ville være uten betydning. På den
måten viser forskerne at holdningene til
muslimer som en abstrakt gruppe
påvirker respondentene annerledes
enn det gjør når de må ta stilling til en
hypotetisk situasjon relatert til deres
eget liv og hverdag. På dette
spørsmålet viser det seg også at
utdanning har mindre betydning,
ettersom skepsisen er stor uavhengig
av dette.
Respondentene ble også spurt
om holdninger til religiøse hodeplagg,
som bruk av niqab og hijab i ulike
sammenhenger. Negative holdninger
til niqab er høye i alle situasjoner, mens
hijab er akseptert i mye større grad,
selv om det varierer i ulike situasjoner.
Alder og kjønn har også mye og si, og
det er et gjentagende trekk at menn
er mer skeptiske enn kvinner, og eldre
respondenter er mer skeptiske enn
unge.

Integreringsbarometeret 2018
Institutt for samfunnsforskning publiserte
i juni 2018 rapporten «Holdninger til
innvandring og integrering i Norge:
Integreringsbarometeret 2018»2 (Brekke
og Mohn 2018), på oppdrag fra
Integrerings og mangfoldsdirektoratet
(IMDi). Som en del av denne
undersøkelsen er det inkludert spørsmål
om holdninger til personer med
muslimsk og kristen tro. Et gjentagende
trekk i de fire siste rundene av denne
undersøkelsen er at opp mot
halvparten er skeptiske til muslimer (47
prosent), mens tallet er betydeligere
lavere overfor kristne (21 prosent). Et

2 Det er åttende gang siden 2005 at denne
undersøkelsen er gjennomført, og den hadde rundt

3000 respondenter fra hele landet som svarte på
undersøkelsen høsten 2017.
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Våren 2018 fremmet regjeringen
et lovforslag om forbud mot
ansiktsdekkende hodeplagg som
niqab (også finlandshetter) i alle
undervisningssituasjoner3, noe som
førte til en stor debatt om hvordan
dette skulle håndheves. Det oppstod
motstand fra enkelte universiteter, som
argumenterte med at problemet var
marginalt. I integreringsbarometeret
for 2018 har også respondentene tatt
stilling til hijabbruk på barn i
barneskolen, hvor to av tre svarer at
de ønsker et forbud mot dette4.
Religiøse hodeplagg har alltid vært et
betent tema i den offentlige debatten
i Norge, og det vil sannsynligvis ikke
endre seg. Hvorvidt dette er med på å
drive opp hatkriminalitet mot muslimer
gjenstår å se, men muslimske kvinner
som bærer hijab synes å være lett
identifiserbare mål for muslimfiendtlig
aggresjon.

omtrent fem prosent av kontinentets
befolkning (Pew 2017).
Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår
at det bor et sted mellom 150 og 250
000 muslimer i Norge, noe som tilsvarer
mellom 2,8 og 4,8 prosent av
befolkningen.5 Dette estimatet har SSB
funnet ved å kombinere medlemstall i
islamske trossamfunn med tall på
innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre fra muslimske land
(land hvor minst halvparten av
innbyggerne regnes som muslimer). SSB
innrømmer imidlertid at det ikke finnes
noen ideell måte å anslå et helt korrekt
tall på. Antallet i seg selv sier også lite
om muslimer som gruppe da det finnes
store, interne forskjeller blant muslimer,
og graden av religiøsitet varierer
veldig.
I følge SSB er flertallet av
muslimer i Norge innvandrere, eller
etterkommere av innvandrere,
primært fra Pakistan og Somalia, men
også fra Irak, Afghanistan og Tyrkia. I
tillegg kommer konvertitter, som i 2015
ble anslått til å være rundt 3000
personer.6

Muslimer i Norge
I likhet med de fleste europeiske land
så fører ikke Norge statistikk over
befolkningens religiøse tilhørighet, så
det er vanskelig å si noe sikkert om
hvor mange muslimer det bor i Norge
og Europa i dag. Selv om mange
undersøkelser anslår antall europeiske
muslimer til å være mellom 40- og 50millioner, så viser tall fra de 19 landene
som fører statistikk over innbyggeres
religion, at det kan dreie seg om et
vesentlig mindre tall (Larsson 2012).
Pew Research Centre mener det er om
lag 25 millioner muslimer i Europa, altså

«4 prosent muslimer i Norge?», ssb.no, hentet sist
21/3/2018.
6 «Flere nordmenn konverterer til Islam», nrk.no, hentet
sist 21/3/2018.

3

5

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ansiktsdekken
de-plagg/id2594894/
4 https://www.nrk.no/norge/to-av-tre-vil-ha-hijabforbud-i-barneskolen-1.14099599
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Unges syn på «islam og vesten»
I 2015 ble det publisert en undersøkelse som målte holdninger til politisk
ekstremisme blant unge i Oslo (Vestel og Bakken 2015). Den avdekket at
bekymringsverdig mange ungdommer helt eller delvis har holdninger som ligner
de man finner i ekstreme grupper. Så mange som seks av ti mente at det «foregår
en krig mellom vesten og islam». Nesten en tredjedel av de spurte mente at
«vesten truer islamsk kultur og verdier» og nesten like mange at «islam generelt
truer norsk kultur og verdier».

Islam som opplevd trussel mot norsk kultur
I en undersøkelse fra 2015, utført av TNS for prosjektet «Engaging with Conflicts in
Mediatized Religious Environments», fremkommer det et tydelig kritisk syn på
religion. 74 prosent sier seg helt eller delvis enig i at religioner fører til mer konflikt
enn fred, hvis man ser på verden omkring oss. Religion oppleves således generelt
som en kilde til konflikter. Respondentene ønsker seg også en mer kritisk dekning
av religion, og islam spesielt.
På spørsmål om islam blir opplevd som en trussel mot norsk kultur, svarer
nærmere halvparten at de er enige eller delvis enige i at islam utgjør en trussel
mot norsk kultur. En tredjedel er uenige, og menn ser i noe større grad enn kvinner
på islam som en slik trussel. Eldre mennesker oppfatter i større grad enn yngre
islam som en trussel. Både de som bruker medier ofte og sjeldnere, er enige om at
islam utgjør en trussel mot norsk kultur.
Et interessant funn i samme undersøkelse er imidlertid at det er liten
toleranse for fremmedfiendtlige holdninger i Norge. To av tre sa seg helt eller
delvis uenige i at fremmedfiendtlige holdninger bør tolereres. 18 prosent sa seg
helt eller delvis enige i at fremmedfiendtlige holdninger kan passere. Over
halvparten av de som er enige i at islam utgjør en trussel mot norsk kultur, mener
samtidig at fremmedfiendtlige holdninger ikke bør tolereres. Hva det innebærer at
man opplever islam som en trussel mot norsk kultur, og hva norsk kultur i dette
tilfelles er, svarer ikke undersøkelsen på (Lundby, K. og Jortveit, S. (2015).
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Del 2
Levekår og diskriminering
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Skole- og
utdanningssystemet

Innvandrere og
muslimer i Norge – en
statusrapport

I sine observasjoner av skoleelever og
læreres samhandling og forhandlinger
knyttet til ideer om rase i klasserommet,
beskriver Svendsen (2014) konflikter.
Konfliktene oppsto mellom elever og
lærere, og mellom minoritets- og
majoritetselever i klassen, blant annet
fordi det ikke eksisterte noen enighet
om hva rasisme er. Disse funnene
sammenfaller med Midtbøens (2014)
undersøkelser som viser at lærere i det
norske skoleverket i liten grad fremstiller
rasisme som relevant i en norsk
skolekontekst i dag. Dette
underbygges av lærebøkene, som
ofte kobler rasisme opp til Holocaust,
apartheid og rasesegregering i USA.
Dette er hendelser som plasserer «rase»
og rasisme i fortiden, og som overståtte
kapitler. I den grad det tematiseres
som et problem i dag plasseres disse
fenomenene hos en ytterliggående
høyreside av nynazister og andre
ekstreme grupperinger. Slik mangler
minoritetselever ofte den språklige
legitimiteten som trengs for å kunne
navngi og sette ord på
hverdagserfaringer de selv forstår som
rasisme og utenforskap basert på
deres bakgrunn.
Den norske likhetstanken er
også relevant som kulturell faktor i
norsk forståelse og håndtering av
rasisme. Lidén (2001) har dokumentert
hvordan lærernes vektlegging av likhet
og et felles verdigrunnlag blant
elevene, gjør at de ikke alltid fanger
opp spesifikke behov hos elever med

Det kan være mange årsaker til norske
muslimers utsatthet i det norske
samfunnet, og ikke alt dette skyldes
muslimfiendtlige holdninger. Det er
derfor verdt å merke seg det brede,
sosioøkonomiske bildet, for å kunne gå
inn i mer konkrete spørsmål om
muslimfiendtlige holdninger. Det
følgende presenterer oppdatert
forskning på status for innvandrere
generelt, og norske muslimer spesielt,
med et spesielt fokus på diskriminering.
Denne delen tar først og fremst
utgangspunkt i SSBs
Levekårsundersøkelse for innvandrere
fra 20167 (heretter referert til som LKI
2016), og SSBs undersøkelser av levekår
og opplevd diskriminering blant
innvandrere fra 2009 (Tronstad 2009).
Sistnevnte tar for seg innvandrere fra ti
ulike land og ser på deres situasjon på
arenaer som skolen, boligmarkedet,
arbeidsmarkedet og helsevesenet.
Landene som er med i undersøkelsen
er Bosnia-Hercegovina, Serbia og
Montenegro, Tyrkia, Irak, Iran, Pakistan,
Sri Lanka, Vietnam, Somalia og Chile.
Vi har videre valgt å inkludere noen av
funnene i SSB-rapporten «Levekår blant
norskfødte med innvandrerforeldre i
Norge 2016» (Dalgard 2018), med
spesielt fokus på diskriminering i forhold
til ulik landbakgrunn.

7 En del av statistikken som presenteres under har den
svakheten at den kun fanger opp informasjon om
norske muslimer definert som innvandrere i Norge.

Etnisk norske konvertitter omfattes dermed ikke av
disse undersøkelsene.
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Arbeidsmarkedet

et annet religiøst eller kulturelt
utgangspunkt. Den norske
enhetsideologien er ofte til hinder for
lærere som ønsker å snakke om
forskjeller mellom elevene (Høgmo
2005).
I 2009 oppgir 13 prosent av
innvandrere med utdanning på
grunnskole-, videregående- eller
universitetsnivå i Norge at de har
opplevd diskriminering eller blitt
behandlet dårlig i en
utdanningsinstitusjon på bakgrunn av
sin utenlandske bakgrunn (Tronstad
2009). Det er særlig innvandrere fra Irak
(20 prosent) som har opplevd negativ
forskjellsbehandling, og blant de med
pakistansk bakgrunn er tallene
henholdsvis 22 prosent for menn og 15
prosent for kvinner. Blant norskfødte
med innvandrerbakgrunn ser vi også
en lignende tendens når studenter
med bakgrunn fra Pakistan eller Tyrkia i
større grad oppgir å føle seg
forskjellsbehandlet av medelever eller
ansatte, enn respondentene fra
Vietnam og Sri Lanka (Egge-Hoveid
2018: 104).
En omfattende NOVA-rapport
fra 2006 (Øia og Vestel 2007), basert
på svar innhentet fra alle Oslo-elever i
de siste to årene av ungdomsskolen og
første klasse på videregående, viste at
14 prosent av elever med
innvandrerbakgrunn følte at de «svært
ofte» eller «ofte» ikke ble akseptert av
nordmenn. Et flertall rapporterte at de
hadde den typen opplevelser «av og
til» eller «sjeldent».

I følge LKI 2016 er innvandrere i mindre
grad i jobb enn resten av
befolkningen, og
sysselsettingsdifferansen mellom menn
og kvinner er større enn blant
sysselsatte generelt (Vrålstad og
Wiggen 2017). Jobbusikkerhet, med
flere midlertidige og usikre ansettelser,
er mer utbredt blant innvandrere enn i
majoritetsbefolkningen. Innvandrere
har i tillegg større problemer med å få
seg jobb, selv med tilsvarende
utdanning og kvalifikasjoner som etnisk
norske. Når de er i jobb er de oftere
deltidsansatt, og i tillegg oftere
overkvalifisert for jobben (Midtbøen og
Lidén 2015). Nær tre fjerdedeler av de
spurte i LKI 2016 oppga at de mente
forskjellsbehandling på arbeidsplassen
skyldtes deres innvandrerbakgrunn.
Den samme undersøkelsen viser at det
i størst grad er innvandrere med
bakgrunn fra Iran, Irak og Pakistan som
rapporterer å ha opplevd negativ
forskjellsbehandling på jobb (Vrålstad
og Wiggen 2017).
Jacobsens (2002) feltarbeid og
intervjuer blant ungdommer tilknyttet
to muslimske studentorganisasjoner i
Oslo viste at muslimske kvinner
opplevde utstrakt diskriminering på
arbeidsplassen. Diskrimineringen var i
følge kvinnene spesifikt på bakgrunn
av at de brukte hijab, og de tilstøtende
stereotypiene om muslimske kvinner
som passive og undertrykte.
Tronstad (2010) har vist,
gjennom en spørreundersøkelse blant
arbeidsgivere i offentlig og privat
sektor, hvordan 95 prosent av alle de
spurte ville innkalt en 35 år gammel
mann med majoritetsbakgrunn med
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gode kvalifikasjoner, mens bare
halvparten av arbeidsgiverne i privat
sektor, og 72 prosent i offentlig sektor,
ville innkalt en norsk-somalisk mann
med tilsvarende kvalifikasjoner.
Midtbøen og Lidén (2015) viser til
rapporter som avdekket at
arbeidsgivere er mindre tilbøyelige til å
innkalle innvandrere til jobbintervju hvis
de viser tegn til å opprettholde «egen
kultur».
Midtbøen og Rogstad (2012)
sendte i 2012 ut 1800 fiktive
jobbsøknader med tradisjonelt norske
og pakistanske navn, til reelle
stillingsutlysninger i seks ulike bransjer i
det norske arbeidslivet. Studien
konkluderte med at det i gjennomsnitt
er 25 prosent mindre sannsynlig å bli
kalt inn på intervju hvis man har
pakistansk navn, selv om man er like
kvalifisert som den med norskklingende navn.

blir diskriminert på boligmarkedet,
mens 10 prosent av boligsøkere fra
Pakistan, Sri Lanka og Bosnia oppgir
det samme (Tronstad 2009). Flere
undersøkelser viser at særlig irakere og
somaliere er sårbare for diskriminering
på boligmarkedet, på grunnlag av
hudfarge, nasjonal bakgrunn og
religion. Ved å analysere hvordan
kjønn, etnisitet og klasse virker
sammen, fant forskere i 2012 at menn
med arabiske navn i lavstatusyrker kom
dårligst ut, og hadde 25 prosent
mindre sjans for å få leid en bolig,
sammenlignet med kvinner i
høystatusyrker, som kom «best» ut i
undersøkelsen (Andersson, Jakobsson
og Kotsadam 2012).
De sosioøkonomiske
grunnvilkårene til innvandrere i Norge
med bakgrunn fra land med islam som
majoritetsreligion er dårligere enn
landsgjennomsnittet. I følge LKI 2016
utgjør den samlede
husholdningsinntekten for innvandrere
med opprinnelse fra Iran 75 prosent av
inntektene til hele befolkningen.
Inntektene til innvandrere med
Somalia som opprinnelsesland utgjør
omtrent 50 prosent av inntektene til
hele befolkningen. I den norske
majoritetsbefolkningen har 10,8
prosent lavinntekt (basert på EUs
lavinntektsgrense). Tilsvarende tall for
innvandrere i Norge er 32 prosent.
Innvandrere fra Somalia har svært høy
andel med lavinntekt (72 prosent), og
blant innvandrere fra Irak og
Afghanistan lever mer enn halvparten i
lavinntektshusholdninger (Vrålstad og
Wiggen 2017).

Boligmarkedet
Norske undersøkelser viser at
innvandrerbefolkningen, og særlig
irakere og somaliere, i større grad bor i
leieboliger, er overrepresentert i
kommunale boliger, og generelt har
dårligere boforhold enn
majoritetsbefolkningen (Midtbøen og
Lidén 2015). I følge LKI 2016 eier 53
prosent av innvandrere sin egen bolig,
mens det tilsvarende prosenttallet for
den øvrige befolkningen er 78 prosent.
Undersøkelsen viser imidlertid at
eierandelen i innvandrerbefolkningen
øker med lenger botid (Vrålstad og
Wiggen 2017).
42 prosent av somaliere og 38
prosent av irakere mente i 2009 at de
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Norskfødte med
innvandrerforeldre

arbeidsplassen. Rapporten peker her
på at det er mulig å anta en
kombinasjon mellom
kvinnediskriminering og deres etniske,
kulturelle eller religiøse tilhørighet. Når
det kom til innvandreres erfaring med
diskriminering forøvrig, så sammenfaller
dette med en tendens til at
innvandrere med bakgrunn fra
muslimske land i større grad erfarte å
oppleve forskjellsbehandling (Hamre
2017).

SSBs rapport om «Levekår blant
norskfødte med innvandrerforeldre i
Norge» 2016 (Dalgard 2018) inkluderte
respondenter med bakgrunn fra
følgende land; Tyrkia, Pakistan, Sri
Lanka og Vietnam8. Rapporten ga for
første gang oppdatert og bred
kunnskap om situasjonen for denne
gruppen9. Hovedbildet var at barn av
innvandrere fra de nevnte landene
klarer seg langt bedre enn
foreldregenerasjonen når det kommer
til utdanning og økonomi, men at det
fortsatt er enkelte utfordringer som
gjenstår når det gjelder
arbeidsdeltagelse og
forskjellsbehandling. Angående
respondentenes forhold til religion ble
det vist en klar tendens til at denne
gruppen er mindre religiøst
praktiserende enn sine foreldre, men at
mange fortsatt anser religion som en
viktig faktor i deres liv. Dette gjelder
spesielt de med muslimsk bakgrunn fra
Tyrkia eller Pakistan. En andel av de
spurte opplyste å være studenter på
det aktuelle tidspunktet, og har videre
opplevd å føle seg mer
forskjellsbehandlet av medelever eller
ansatte, enn respondentene med
bakgrunn fra Vietnam og Sri Lanka10
(Egge-Hoveid 2018). Det samme er
tilfellet på spørsmål om respondentene
føler seg forskjellsbehandlet i
jobbsøkerprosesser, hvor spesielt unge
kvinner i større grad oppgir å føle seg
forskjellsbehandlet på selve

Opplevd rasisme blant
ungdom i Oslo
Antirasistisk Senter gjennomførte i 2017
en spørreundersøkelse om ungdom og
rasisme i Oslo-området. De spurte 500
ungdommer mellom 15-30 år, og
supplerte med 25 dybdeintervjuer.
Undersøkelsen viste at skolen er den
arenaen der ungdom oftest føler seg
diskriminert på bakgrunn av etnisitet
(Antirasistisk Senter 2017). Den gruppen
som klart skiller seg ut er muslimer, der
så mange som 19 prosent oppga at de
hadde opplevd rasisme, diskriminering
eller urettferdig behandling ukentlig på
ungdomsskolen. Hele 19 prosent av
respondentene som oppga å være
muslimer oppga å ha opplevd rasisme
på offentlige steder. Dette kunne være
opplevelser som blikk, kommentarer
eller trakasserende tilrop.
Når det kommer til kontakt med
politiet oppgir 8 prosent av det totale
utvalget i Antirasistisk Senters
undersøkelse at de opplever å bli

8 Det understrekes at rapporten ikke kan generalisere
funnene til å gjelde hele gruppen av norskfødte med
innvandrerforeldre ettersom det kun er de nevnte
landene som er tatt med.

Ifølge tall fra SSB utgjør denne gruppen 169 964
personer 1. januar 2018. https://www.ssb.no/innvbef
10 Majoriteten i Vietnam er buddhister og på Sri Lanka
hinduer.
9
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stoppet i tilfeldige kontroller
regelmessig. Hvis man isolerer den
andelen som oppga å være muslimer,
stiger dette tallet til 9,8 prosent.
Når det gjelder sosiale medier
oppgir mer enn 20 prosent å ha
opplevd urettferdig
forskjellsbehandling på grunn av

hudfarge, etnisitet, religion eller livssyn
regelmessig, det vil si 2-3 ganger i
måneden eller oftere. Blant de som
oppga å bekjenne seg til islam, var det
så mange som 19,4 prosent som
oppga å ha slike opplevelser i sosiale
medier ukentlig.

Europeisk rapport om islamofobi
European Islamophobia Report (EIR) er en årlig rapport som har blitt publisert siden
2015. EIR er det mest omfattende ressursmaterialet på dokumentasjon og analyse av
utviklingen innen muslimfiendtlige holdninger og hendelser i Europa. Rapporten har
vokst i omfang på de tre årene den har blitt publisert, har i rapporten for 2017 bidrag
fra 40 fagpersoner, og inneholder hele 33 systematiserte landrapporter. Rapporten
lanseres på den internasjonale dagen for bekjempelse av rasisme og diskriminering,
21. mars, og er tilgjengelig i sin helhet på nettet.
EIR blir lagt frem for OSCE ODIHR og Europaparlamentet. Den består av
bidrag fra prominente forskere og aktører fra sivilsamfunnet med ekspertise på
rasisme, diskriminering og gruppebaserte fordommer. Redaktørene er Enes Bayraklı
og Farid Hafez, og det er Foundation for Political, Economic and Social Research
(SETA), en uavhengig tenketank basert i Ankara, som står bak publikasjonen.
Det norske bidraget i 2015 ble forfattet av Sindre Bangstad, i 2016 hadde ikke
Norge et bidrag, og i 2017 sto Cora Alexa Døving for rapporteringen fra Norge.
Rapporten peker på en drastisk vekst av islamofobi de siste årene, hvor
europeiske muslimer opplever diskriminering og fordommer på sine arbeidsplasser,
læresteder og i offentligheten på en måte som undergraver muslimers plass og
tilhørighet til Europa. Rapporten viser også til en økende normalisering av ytrehøyrediskurser i det brede politiske spektrum i Europa, samt at økende muslimfiendtlighet
utgjør en sikkerhetstrussel og intensiverer politiske spenninger og mistillit i
befolkningen, og overfor myndighetene. Alvorlige utfordringer knyttet til innvandring
og terrorisme gjør det tilsynelatende vanskelig for politikere å sette muslimfiendtlige
holdninger på dagsorden. Veksten av muslimfiendtlighet en trussel mot demokratiet
og menneskerettighetene som binder europeiske samfunn sammen.
I rapporten gis det en systematisk presentasjon av de mest sentrale tall og
statistikker tilgjengelig på anti-muslimsk hatkriminalitet, og andre relevante hendelser
som har vekket oppmerksomhet i offentligheten, som påvirkning på
arbeidsmarkedet, i utdanningssystemet, politikken, mediene, rettssystemet, på
internett og forbindelser mellom islamofobiske nettverk og myndighetene.
Det gis også gode eksempler på tiltak og forslag til å håndtere anti-muslimsk
rasisme i de enkelte landene, både lokalt og nasjonalt, samt en kronologisk oversikt
over anti-muslimske hendelser det siste året. Rapporten utgjør en unik og solid
dokumentasjon av anti-muslimsk rasisme i Europa.
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Hatkriminalitet mot
muslimer

praksis for hvordan de definerer
fenomenet, og det gjør dermed
sammenlignende analyser mellom
land vanskelig.
Rapporten stadfester likevel
noen fellestrekk ved holdningene til de
som utfører anti-muslimsk
hatkriminalitet. Muslimer assosieres
entydig, og kollektivt, med terrorisme,
ekstremisme og mord. De blir også
ansett som farlige, uærlige og ikke til å
stole på. Her henvises det som nevnt
ofte til et teologisk konsept innenfor
sjiaislam, taqiyya, som egentlig betyr å
kunne fornekte sin tro hvis man
befinner seg i livsfare, men som av
muslimfiendtlige er en utbredt
konspirasjon om at muslimer er
teologisk oppfordret til å lyve og bedra
de vantro. Som påpekt av Larsson
(2012) har språket som brukes om
muslimer også mye til felles med det
som blir brukt av antisemitter om jøder:
«rotte», «kreft», «parasitt» og «en pest». I
tillegg fremmes ofte ideen om
«Eurabia», som knytter muslimske
ekstremister og europeisk liberal elite
sammen i et felles, konspiratorisk
prosjekt for å ta over Europa (Hate
Speech International 2015). I følge
rapporten ble 44.361 tilfeller av
hatkriminalitet anmeldt i Storbritannia i
2011. Av disse var 52 prosent rettet mot
muslimer, 26 prosent mot jøder og 14
prosent mot kristne.
I 2013 rapporterte den britiske
avisen The Guardian (sitert i rapporten)
at hatkriminalitet mot muslimer hadde
skutt i været (soared) det samme året,
med 500 tilfeller anmeldt bare i det
britiske hovedstadsområdet. Samme år
registrerte Frankrike 226 anti-muslimske
hendelser, hvorav 164 ble regnet som
trusler. Svenske myndigheter registrerte
i 2012 5518 tilfeller av hatkriminalitet,

En annen måte å måle
muslimfiendtlige holdninger i
samfunnet på kan være gjennom
kriminalitetsstatistikken, og særlig ved å
se på tall for hatkriminalitet. I det
følgende presenterer vi både
internasjonale og nasjonale tall på
området, og viser konkret statistikk for
muslimer der det finnes.
Hate Speech International, som
er et internasjonalt fagnettverk for
journalister, definerer hatkriminalitet
(hate crime) som en kriminell handling
som er rettet mot en person (eller
eiendom assosiert med en spesifikk
person eller gruppe) og som er
motivert av fiendtlighet på grunn av
personens funksjonsnedsettelse,
etnisitet, religion, kjønnsidentitet eller
seksuelle legning (Hate Speech
International 2015, 13). Rapporten
«Hating Muslims» (2015), kartla
hatkriminalitet mot muslimer i Europa
og Nord-Amerika i perioden 2010-2014.
Den viste at de vanligste
hatkriminalitetshandlingene mot
muslimer er vandalisering,
ildspåsettelser og angrep mot
moskeer, «griseangrep» hvor grisekjøtt
på forskjellige måter blir brukt for å
vanære muslimer, og voldelige angrep
mot enkeltpersoner. I følge rapporten
er vandalisme mot moskeer en økende
trend internasjonalt, og hatkriminalitet
mot muslimer ser ut til å øke i etterkant
av terrorangrep begått av islamister.
Det er viktig å merke seg at det
er grunn til å tro at mye av denne
typen kriminalitet ikke blir anmeldt, og
at det dermed er store mørketall. I
tillegg har forskjellige land forskjellig
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hvor majoriteten av disse var rasistisk
motivert, og seks prosent (310 tilfeller)
var kategorisert som anti-muslimske.
Siden terrorangrepene i USA 11.
september 2001 har britiske moskeer,
muslimske forsamlingshus og muslimske
organisasjoner opplevd et sted mellom
100 og 200 tilfeller av hatkriminalitet
hvert år. 26 prosent av svenske
moskeer har i følge rapporten opplevd
vandalisme (Hate Speech International
2015).
Rapporten viser i tillegg til
fremveksten av såkalte counter-Jihad
movements, grupperinger som Den
Nordiske Motstandsbevegelsen og
English Defence League, som i senere
år har kapitalisert på en bredere, antimuslimsk tendens i vestlige samfunn.
De viser hvordan grupperinger som for
eksempel det fascistiske British National
Party eller British Defence League
bevisst har skiftet ut sitt tidligere fokus
på jøder med muslimer, og lagt til rette
for inkludering av kvinner, skeive
personer og andre etniske minoriteter i
organisasjonen, for å vinne legitimitet
og markere avstand til islams påståtte
sexisme, rasisme og homofobi (Hate
Speech International 2015).

I Norge forstås hatkriminalitet
som motivert av fire hovedkategorier:
etnisitet, religion, nedsatt
funksjonsevne og LHBTQI. Hovedfunnet
fra 2016 er at etnisitet er oppgitt som
grunn for to tredjedeler (67,2 prosent)
av anmeldelsene. Denne kategorien
vokser også mest fra år til år, i tillegg til
at man ser en generell økning i
anmeldelser tilknyttet kategorien
religion. Da politiet ikke nyanserer de
fire kategoriene ytterligere er det
vanskelig å si noe mer spesifikt om
muslimers stilling i statistikken.
Politiets innbyggerundersøkelse
fra 2016, som bygger på intervjuer med
5472 innbyggere i landets
politidistrikter, viser at to prosent oppga
å ha blitt utsatt for hatkriminalitet. Bare
21 prosent av disse hadde anmeldt
forholdet, mens andelen som hadde
anmeldt vold eller trusler om vold til
sammenligning var 33 prosent.
I følge rapporten for 2016 ble
466 tilfeller av hatkriminalitet anmeldt
det året. Dette tilsvarer en økning på
34,3 prosent fra 2015. Det var en
tilsvarende økning i antall anmeldelser
fra 2014 til 2015 og antall anmeldelser
har økt med mer enn 100 per år i
perioden 2014 til 2016. Politiet hevder
at økningen fra år til år kan forklares
med økt oppmerksomhet rundt denne
typen kriminalitet både internt i politiet,
og blant innbyggerne. De utelukker
likevel ikke at økningen også kan
reflektere en reell oppgang i denne
typen kriminalitet. Selv om Oslo i
tidligere år har vært det politidistriktet
med størst antall anmeldelser, med
henholdsvis 156 i 2015 og 182 i 2016, er
det likevel de øvrige politidistriktene
som i rapporten fra 2016 har hatt størst
økning relativt sett.

Hatkriminalitet i Norge
Politidirektoratets rapport om
Hatkriminalitet for 2016 definerer
hatkriminalitet som lovbrudd som «har
sin bakgrunn i negative holdninger til
andres religion eller livssyn, hudfarge,
nasjonale eller etniske opprinnelse,
homofile orientering eller nedsatte
funksjonsevne» (Politidirektoratet 2017,
3). De følgende tallene refererer til
denne rapporten.
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Tabell 1.
Anmeldelser for hatkriminalitet
fordelt etter politidistrikt, 2015 - 2016
Politidistrikt
2015
2016
Oslo
156
182
Øst
36
68
Innlandet
18
30
Sør-Øst
27
36
Agder
23
26
Sør-Vest
22
31
Vest
19
30
Møre og
7
12
Romsdal
Trøndelag
15
22
Nordland
15
17
Troms
6
6
Finnmark
3
6
Totalsum
347
466

Tabell 2.
Anmeldelser fordelt etter hatmotiv,
2012 - 2016
20 20 20 20 20
12 13 14 15 16
Hatmotiv, 23 28 22 37
51
total
5
1
8
8
8
Etnisitet
16 14 15 23
34
2
1
6
5
8
Religion
39 41 28 79
97
LHBTI
34 34 38 58
63
Nedsatt
4
7
funksjons
evne
Annet
65 6
2
3

Hatkriminalitet i Oslo

Den vanligste formen for hatkriminalitet
er kroppskrenkelse eller
legemsfornærmelse (totalt 80 tilfeller i
2016) og trusler (totalt 43 tilfeller i 2016).
Fordelingen innenfor de fire
kategoriene for hatkriminalitet viser at
det totale antall motiver er større enn
antall anmeldelser, som forklares av at
noen saker har flere hatmotiv eller
grunnlag, og at det ofte er vanskelig å
skille mellom kategoriene. Det ble
totalt registrert 518 hatmotiv i de 466
sakene registrert i 2016.

Siden 2014 har Oslo-politiet som det
eneste politidistriktet i landet hatt en
egen hatkrim-gruppe. I motsetning til
det som er tilgjengelig på nasjonalt
plan har hatkrim-gruppen i Oslo tilgang
til mer nyanserte tall for muslimers
utsatthet for hatkriminalitet.
Ingjerd Hansen,
Mangfoldsrådgiver ved Oslo
politidistrikt, opplyser i samtale fredag
16. mars 2018 at hatkriminaliteten som
enten forstås som motivert av den
fornærmedes etnisitet eller religion ofte
går inn i hverandre. Formuleringer som
«sånne som dere» må «dra hjem der
dere kom fra» eller «din jævla neger og
IS-terrorist» illustrerer hvordan det ofte
er vanskelig å skille ut de forskjellige
diskrimineringskategoriene.11
Eksemplene illustrerer hvordan

11 Sitatene er hentet fra hatkrims egne arkiv og er i
likhet med resten av samtalen med Hansen verifisert
med sitatsjekk.
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muslimfiendtlighet og mer «klassisk»
rasisme ofte fungerer sammen, og er
vanskelig å skille.
Det er totalt 198 forhold som er
kodet som hatkriminalitet i Oslo
politidistrikt i 2017. I 2016 var det en
nedgang i religiøst motivert
hatkriminalitet, mens i 2017 var det en

oppgang. Tilsvarende var det en
oppgang på etnisk motivert
hatkriminalitet i 2016. Dette er
fremdeles den klart største kategorien
med 104 forhold, men andelen er
synkende sammenlignet med 2016.

Antall forhold registrert som hatkriminalitet i Oslopolitidistrikt 2017, fordelt etter grunnlag, sammenlignet
med 2016 og 2015. Absolutte tall og prosent:

Grunnlag

Antall
2017
46
104
43
5

LHBT
Etnisitet
Religion
Nedsatt
funksjonsevne
Totalt
198

Antall
2016
41
108
24
2

Antall
2015
33
70
40
0

Prosent
2017
23%
52%
22%
3%

Prosent
2016
23%
62%
14%
1%

Prosent 2015

175

143

100%

100%

100%

Det mest oppsiktsvekkende i
rapporten for 2017 er i følge Hansen at
det er et markant oppsving i
hatkriminalitet rettet mot muslimske
kvinner. I motsetning til tidligere år viser
statistikken at majoriteten av de som
blir utsatt for hatkriminalitet basert på
deres muslimske bakgrunn for første
gang er nettopp kvinner, og at
angrepene oftest synes å være
motivert av kvinnenes bruk av hijab
eller nikab. I 2017 er en kvinne
fornærmet i 23 av forholdene som
dreier seg om religion, altså 53 prosent.
I 2016 var kun 20 prosent av de
fornærmede i denne kategorien
kvinner, i 2017 er det over 50 prosent.
Hansens inntrykk er i tillegg at
menn med opprinnelse fra Midtøsten
og Sør-Asia ofte blir utsatt for islamorientert hatkriminalitet, mens menn fra
Somalia i større grad blir utsatt for

23%
49%
28%
0

hatkriminalitet basert på etnisitet, altså
deres afrikanske opprinnelse. Somaliske
kvinner, som gjennom ulike typer
religiøs bekledning er mer «synlige
muslimer», blir utsatt for mer islamorientert hets.
Rapporten påpeker at det er
interessant å merke seg at religion som
grunnlag i reelle tall nærmest har
doblet seg fra 2016 til 2017, fra 24 til 43
forhold. Hvis man sammenligner med
2015, ser man imidlertid at det da var
40 forhold. Politiet opplyser i rapporten
at de vil følge med fremover for å se
om dette går i bølger, eller om 2016
var et unntaksår. Islam utgjør det klart
største undergrunnlaget i kategorien
religion, og langt de fleste forholdene
er knyttet til antatt hatmotiv mot
muslimer.
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Her følger underkategoriseringer av kategorien
etnisitet i absolutte tall:

Underkategorier
Etnisitet
Antisemittisme
Antisiganisme
Anti Asia - «pakkis»,
«guling» m.m.

Antall forhold 2017

Antall forhold 2016

Antall forhold 2015

2
6
13

6
0
19

4
4
24

Uspesifisert
«utenlandsk»
Europa utenom
Norge (polakk osv.)
Norsk
Internnorsk (sviker,
forræder mm)
Samisk
Midt-østen (araber
mm)
Internnorsk (Blitt «for
norsk» mm)
Totalt, etnisitet

27

29

28

0

1

2

1
6

1
2

2
0

0
1

0
2

1
0

0

3

0

104

108

70

Vi ser at de fleste tilfellene med religiøst
motivert hatkriminalitet er islam, hvor
hele tre av fire tilfeller er knyttet til
denne religionen.
Det er ifølge Hansen gode
grunner til å tro at det er store
mørketall knyttet til brudd på
straffeloven relatert til hatkriminalitet.
Det er ofte politiet som selv anmelder,
og det er ofte for lite kunnskap i de
muslimske miljøene om hva
hatkriminalitet er, og at mange av de
opplevelsene de har omfattes av
straffeloven. I tillegg fanger politiet
oftest opp de tilfellene som foregår i
det offentlige rom, og har for eksempel
mindre oversikt over det som foregår
på internett og sosiale medier. Hansen
mener også at store mørketall kan
finnes særlig i taxi-næringen og på
utdanningsinstitusjonene.
Bedret informasjonsarbeid i

Her følger underkategoriseringer av kategorien
religion i absolutte tall:

Underkategorier
religion
Islam
Islam ulike
retninger
Frafallen
islam
Kristendom
Annet/
religion
generelt
Totalt
religion

Antall
forhold
2017
33
3

Antall
forhold
2016
19
2

Antall
forhold
2015
32
3

5
1

2
1

4
1

43

24

40

1
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minoritetsmiljøer og mer
internopplæring i politiet forklarer til
dels de økte tallene i årets rapport, i
følge Hansen. De fleste sakene politiet
får inn dreier seg om verbale trusler,
slag og trakassering.
I minoritetsmiljøene er det flest
kvinner og eldre som har tillit til politiet,
oppgir Hansen. De har mest problemer
med å knytte kontakt med unge
menn, som oftere er skeptiske til
politiet.
Rapporten fra 2017 viser at 40
gjerningsmenn totalt er dømt for
hatkriminalitet basert på religion. Den
typiske gjerningsmannen er i følge
rapporten for 2017 oftest en godt
voksen mann (ingen av
gjerningsmennene er under 30 år).
Mennene som er dømt er født i Norge
og er norske statsborgere, og 3/4 av
mennene er enten ikke i jobb eller så
er dette oppgitt som «ukjent» i
politirapporten.

kartlegger og beskriver
sammenhengen mellom aktivitet i
forskjellige medietyper,
muslimfiendtlige holdninger og faren
for at ord skal bli til handling. Først
presenteres forskning som
dokumenterer medienes rolle i å
inkludere, og normalisere, det som før
ble ansett som fringe elements –
ytterliggående grupperinger. Så
presenteres en undersøkelse som
mener å dokumentere en kausal
sammenheng mellom Facebookaktivitet og voldelige angrep på
flyktninger i Tyskland. Det presenteres
også en norsk undersøkelse som viser
at høyere, allmenn aksept for
høyrepopulistiske partier kan være
med på å bekjempe høyreekstrem
vold. En annen norsk undersøkelse av
ytre høyres økende Facebook-aktivitet
dokumenterer at muslimfiendtlige og
mer generelle innvandringsfiendtlige
holdninger stadig sammenfaller over
tid.
Christopher Bail ved University of
Michigan gjorde en analyse av
amerikansk media i tidsrommet mellom
terrorangrepet 11. September 2001 og
2008.12 I den dokumenterte han
hvordan marginale ytterliggående
grupperinger fikk økt plass i
offentligheten gjennom en systematisk
mobilisering basert på følelser. Til tross
for at mange sivilsamfunnsgrupper
fortsatte å omtale muslimer i positive
termer, så fikk marginale muslimkritiske
grupper mer plass i mainstream-medier
etter 2001 (Bail 2012).
Bail viser med statistikk hvordan
ytterliggående grupper ble legitimert,
og fikk økende innflytelse, gjennom

Medier, sosiale medier
og sammenheng
mellom ord og
handling
Forskningsfeltet som tar for seg
muslimfiendtlige holdninger på
internett og sosiale medier er relativt
nytt, og det eksisterer enda ikke mye
litteratur på disse spørsmålene i en
norsk kontekst. I det følgende
presenteres to internasjonale, og to
norske undersøkelser, som på ulikt vis

12 Datagrunnlaget besto av i alt over 50 000
medieoppslag og over 1000 pressemeldinger fra ulike
sivilsamfunnsgrupper.
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mer plass i amerikanske medier. Dette
mener han har endret tyngdepunktet i
det han kaller det «diskursive feltet»,
nemlig hva som forstås som de
naturlige rammene for debatten om
muslimer i USA.13 Den økte tilgangen til
den offentlige debatten gjorde også
at disse ytterliggående gruppene ble i
stand til å bygge nettverk seg i mellom.
De fikk også økt tilgang til, og
innflytelse i, grupperinger nærmere det
man kan forstå som sentrum av
amerikansk politikk.
Muslimfiendtligheten i den
amerikanske befolkningen gikk fra å
være svært lav i 2001, hvor 4,9 prosent
av amerikanere oppga at de hadde
«svært ufordelaktig» (very
unfavourable) inntrykk av muslimer, til
å stige gradvis hvert år inntil
svarprosent var blitt 9,7 prosent i 2008.
Følelser, spesielt sinne, mener
Bail er viktig her. Han påviser hvordan
disse følelsesstyrte strømningene i folket
kan gi enkelte sivilsamfunnsgrupper økt
synlighet, og mulighet til å mobilisere
ressurser som ikke hadde vært
tilgjengelige for disse gruppene før
tidligere.
De fleste undersøkelser som ser
på sammenhengen mellom aktivitet
på sosiale medier og hatkriminalitet
har inntil videre oftest påvist en mulig
korrelasjon mellom disse to, men få har
kunnet vise til en årsakssammenheng.
En stor kvantitativ undersøkelse fra
Tyskland publisert i 2018 påviser en
sammenheng mellom aktivitet på
Facebook-siden til det høyreekstreme
Alternativ für Deutschland (AfD),
spesifikt hatretorikk mot flyktninger, og
faktisk utført vold mot flyktninger i de

samme områdene av landet som
hatretorikken er postet fra (Müller og
Schwarz 2018). Slik mener
undersøkelsen å vise at sosiale medier
kan motivere faktiske voldshandlinger.
I følge artikkelen inneholder
AfDs Facebook-side langt flere poster
og kommentarer enn de andre
partienes sider, med 176 000 poster,
mer enn 290 000 kommentarer og 500
000 likes av 93 000 individuelle brukere.
Partiets Facebook-side er i høy grad
uredigert, og har ingen retningslinjer for
å unngå at folk poster innhold preget
av rasisme, diskriminering eller andre
hatefulle ytringer. Undersøkelsens
datasett dekker 4466 tyske kommuner
som ble fulgt med på over 111 uker
(fra januar 2015 til februar 2017) og
påviser en sammenheng mellom
poster på AfDs Facebook-sider knyttet
til ulike kommuner, og voldelige
angrep på flyktninger i de tilsvarende
kommunene. Forfatterne påpeker at
vold mot flyktninger nok skyldes flere
faktorer enn Facebook-poster med
hatefullt innhold, men påviser allikevel
for eksempel at angrep mot flyktninger
går ned i de ukene hvor kommunene
opplevde strømbrudd, eller i perioder
da Facebook selv hadde
serverproblemer eller problemer med
programmering. Undersøkelsen
kontrollerte for poster på de andre
store politiske partienes Facebooksider, og konkluderte med at det kun
var AfDs side som konsistent over tid
hadde sammenheng med voldelige
angrep på flyktninger (Müller og
Schwarz 2018).
Forskning på dette området er
allikevel ikke entydig. En doktorgrad fra

13 Bail viser blant annet til organisasjonsteori, som
påviser hvordan suksessen til ett selskap oppfordrer til
etterligning fra andre selskap, som i siste ende fører til

at markedet som helhet endrer logikk, og flyttes til nye
omdreiningspunkter.
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Senter for Ekstremismeforskning (C-REX)
ved Universitetet i Oslo fra 2017
argumenterer for at en såkalt «åpen»
innvandringsdebatt i Norge er en av
årsakene til at vi har sett relativt lite
høyreekstrem vold her til lands
(Ravndal 2017). Studien baserer seg på
en kartlegging av terrorangrep og de
mest alvorlige voldshendelsene begått
av høyreekstreme i 18 vesteuropeiske
land mellom 1990 og 2015, og
argumenterer for at tilstedeværelsen
av høyrepopulistiske partier kan bidra
til å bekjempe høyreekstrem vold. I
Norden kan dette underbygges med
at Sverige, et land som anses for å ha
en liberal innvandringspolitikk, en
smalere innvandringsdebatt, og
mindre aksept for høyrepopulistisk
retorikk og partier, har sett flere angrep
enn de andre landene sammenlagt
(Ravndal 2017).
I følge denne forskningen har
antall alvorlige høyreekstreme angrep i
Vest-Europa sunket siden 1990-tallet, til
tross for en økning i det som ofte antas
å bidra til mer vold, nemlig økt
oppslutning om høyreradikale partier
og ikke-vestlig innvandring. I NordEuropa er det imidlertid mest vold i
land som kombinerer stigmatisering av
innvandringskritiske stemmer i det
offentlige rom, med høy innvandring
og lav oppslutning om
innvandringskritiske partier (Ravndal
2017). Her er det viktig å presisere at
Ravndal fokuserer eksplisitt på vold
med dødelig eller nær dødelig utfall,
eller angrep utført med bruk av
dødelig våpen som indikatorer på

voldsnivå og utelukker øvrig
hatkriminalitet, samt i norsk kontekst
drapene tilknyttet terrorhandlingene
22. juli 2011.
En annen C-REX-undersøkelse
som ser på Facebook-sidene til norske
grupperinger på ytre høyre14 fant at
aktiviteten har økt de siste årene
(Haanshuus og Jupskås 2017).
Artikkelforfatterne påviser to
hovedstrømninger blant grupperinger
på den norske ytre høyre: 1)
grupperingene som er mest fokusert
på en generell innvandringsskepsis, og
2) grupperingene som er mer spesifikt
muslimfiendtlige. Disse viser seg å
nærme seg hverandre over tid.
I følge artikkelen hadde partiet
Demokratene, Folkebevegelsen mot
Innvandring (FMI), Norges Frihetsparti,
Norsk Folkeparti, Norwegian Defence
League (NDL), Pegida og Stopp
Islamiseringen av Norge (SIAN) (som
alle har åpne, offisielle sider på
Facebook) samlet sett 10 500 følgere i
mars 2015. Ti måneder senere, i januar
2016, var dette tallet 23 500. Antall
poster ble også fordoblet i perioden,
tilsvarende en økning på 117 prosent
hos alle grupperingene sett under ett.
Særlig Demokratene, FMI og SIAN
hadde svært høy økning både når det
gjelder antall følgere og antall poster.
Disse har også i følge undersøkelsen
høyest prosentvis økning i antall
tilhengere over tid.
Til tross for at artikkelforfatterne
finner et konsistent fokus på islam og
muslimer i perioden som ble
undersøkt15, kunne de også

14 Her definert som «grupperinger som står for etnisk
nasjonalisme, ofte i kombinasjon med både
fremmedfrykt og konspirasjonsteorier» (Haanshuus og
Jupskås 2017, 146).
15 Basert på en analyse av Facebook-sidene definerer
artikkelen NDL, Pegida, Demokratene og Norges

Frihetsparti som islamofobe, fordi de ser «økt muslimsk
innvandring og økende innflytelse fra islam» som
hovedutfordring for det norske samfunnet (ibid., 158).
For SIAN handler dette om «demografisk overtagelse
av Vesten», og i følge Pegida gjør muslimsk
innvandring Norge «dårligere å leve i for alle» fordi de
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dokumentere et sterkere fokus på
innvandrere generelt utover i
perioden. Dette henger i følge
forskerne sammen med flyktningkrisen,
hvor fokus i økende grad ble flyttet til
den trusselen særlig asylsøkere og
flyktninger ble forstått å utgjøre for det
norske samfunnet. De som kom til
landet ble omtalt både som
«lykkejegere», «terrorister» og
«kriminelle» (ibid., 159).
Disse funnene tolkes som at ytre
høyre-grupper i Norge over tid har blitt
mer orientert rundt nasjonale spørsmål.
Generelt synes grupperingenes
Facebook-aktivitet å tyde på at de i
liten grad var opptatt av islamistiske
terrorangrep som ble begått i
forskningsperioden, og mer opptatt av
hjemlige spørsmål som asyl- og
innvandringspolitikk, flyktningkrisen og
dens konsekvenser for Norge.
Forskerne mener at aktivismen til
grupperinger på ytre høyre i Norge i
stor grad er preget av såkalt slactivism,
altså at samfunns- og politisk
engasjement i stor grad er begrenset til
tastetrykk og likerklikk på nettet, og i
liten grad manifesterer seg i aktivisme i
«den virkelige verden». Dette påvises
blant annet ved å se på den store
forskjellen mellom Pegidas raske
etablering i 2014, og antall
støttespillere på sin Facebook-gruppe
(4500 medlemmer), og de knapt 200
menneskene som møtte opp ved
faktiske demonstrasjoner (ibid., 163).
Artikkelforfatterne påpeker at det er
en mulighet at ytre høyres bruk av
sosiale medier kan bidra til en større
utbredelse, og intensivering, av etnisk
nasjonalisme, konspirasjonsteorier og

anti-demokratiske holdninger.

bidrar til «kvinneundertrykkelse», «forfølgelse av
homofile» og «jødehat» (Haanshuus og Jupskås 2017,
158).
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Islam i mediene
Omfanget av saker knyttet til muslimer og islam i det norske medielandskapet
har eksplodert de siste årene. I 2016 ble islam og muslimer omtalt eller nevnt i
nærmere 55 000 norske medieoppslag. Det samme tallet var gjeldende i en
Retriever-undersøkelse på oppdrag fra avisen Vårt Land fra 2015, hvor islam blir
omtalt ti ganger så ofte som kristendommen. I 2016 ble islam og muslimer dekket
mer omfattende enn noe annet tema i norske redaksjonelle medier, viser
medieanalysen utført av Retriever på oppdrag fra Fritt Ord i 2017.
Det er konfliktfylt stoff relatert til islam og muslimer som dominerer, som
innvandring, integrering og terrorisme. Omtrent halvparten av artiklene om islam
og muslimer er riks- og utenriksstoff. Mer enn 60 prosent av utenriksstoffet handler
om terrorisme, IS, fremmedkrigere og voldelig ekstremisme. 16 prosent av
artiklene som handler om islam og muslimer i Norge, har islamkritikk som fokus.
Det er imidlertid like mange debattinnlegg og kronikker som tar til motmæle mot
islamkritikk. Syv av ti leserinnlegg med islamkritikk som tema er skrevet av menn.
Med en så massiv omtale er medienes innflytelse på hvordan samfunnet
oppfatter muslimer og islam av stor betydning. Retrievers analyse fra 2017 viser
at det er et stort mangfold i dekningen av islam og muslimer, og mange ulike
perspektiver er representert. Andelen kvinnelige muslimske kilder er på nivå med
den øvrige generelle kjønnsfordelingen i norske medier hvor kun én av fire kilder
er kvinner.
Dekningen av islam og muslimer er følgelig kraftig overrepresentert
sammenlignet med andelen muslimer i befolkningen. Dette kan være en
medvirkende faktor til at folk tror det er mange flere muslimer i landet enn det
faktisk er. En undersøkelse fra 2016 utført av meningsmålingsinstituttet Ipsos, viser
at de spurte tror det er 12 prosent muslimer i Norge, altså over tre ganger så
mange som den faktiske andelen. Den samme tendensen ser man i hele Europa
og Nord-Amerika, størst sprik er det i Frankrike hvor de spurte tror det er 31
prosent muslimer i landet, mens den virkelige andelen er 7,5 prosent.
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Avsluttende ord

en positiv endring ligger. For at et slikt
arbeid skal ha ønsket effekt, må vi vise
at det nytter å engasjere seg mot
fordommer, gruppetenkning og
diskriminering. Et godt eksempel er at
arbeidet som er gjort mot
antisemittisme har båret gode frukter.
Å fremholde en offerrolle er
sjelden konstruktivt, men dette
arbeidet handler ikke om å utpeke
ofre, det handler om at
minoritetsgruppers situasjon og
trygghet er et sentralt demokratisk
anliggende, og at en økende
polarisering og fremmedfiendtlighet
svekker samholdet i samfunnet – som
igjen svekker oss som nasjon. Det
sentrale i arbeidet vårt mot
muslimfiendtlighet er å bygge en bred
allianse, hvor majoritet og minoritet, og
minoriteter seg imellom, står opp for
hverandre som medmennesker.

Målet med å belyse omfanget og
konkrete utslag av muslimfiendtlige
holdninger og tendenser, er å styrke
evnen til å gjenkjenne
muslimfiendtlighet når vi møter på det,
og å få de nødvendige verktøyene til
å reagere. Bevisstgjøring på implisitte
fordommer er vel så viktig, da dette
kan føre til forskjellsbehandling på
eksempelvis bolig- og jobbmarkedet.
Vi må ha mer kunnskap inn i skolen og i
samfunnsdebatten generelt. Om
andregjøring, inn- og utgrupper, om
prosessene og psykologien som ligger
bak fordommer, fremmedgjøring og
konspiratorisk gruppetenkning.
Vi mener også at det er viktig å
fremheve at flertallet av befolkningen
ikke har muslimfiendtlige holdninger,
og det er her det store potensialet for
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