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Antisemittisme. 29. mai of-
fentliggjorde Senter for stu-
dier av Holocaust og livssyns-
minoriteter (HL-senteret) en 
ny undersøkelse som avslører 
hvilke fordommer den norske 
befolkningen har: «Den norske 
befolkningens holdninger til jø-
der og andre minoriteter.»

Rapporten er den første un-
dersøkelsen i Norge på feltet, 
og den er gjort på oppdrag fra 
Regjeringen i 2009. Over 1500 
nordmenn svarte, og alle bort-
sett fra en håndfull er kristne 
eller såkalte humanetiske ma-
joritetsnordmenn.

Resultatene har allerede vakt 
oppsikt i enkelte medier: Hele 
19 prosent av etniske nordmenn 

støtter påstanden: «Verdens jø-
der arbeider i det skjulte for å 
fremme jødiske interesser». 26 
prosent, hver fjerde, mener det 
er riktig at «Jøder ser på seg selv 
som bedre enn andre».

Og 12 prosent av nordmenn 
gir jødene selv skylden for at de 
er blitt forfulgt gjennom his-
torien. I Sverige er tilsvarende 
tall 2 prosent – seks ganger så 
mange nordmenn som svensker 
gir jødene skylden for slikt som 
Holocaust og pogromer. I Tysk-
land er tallet 10 prosent.

38 prosent av alle nordmenn 
sammenstiller også Israels be-
handling av palestinerne med 
nazistenes massedrap på jødene 
under Holocaust, da seks milli-

oner jøder ble drept. Rapporten 
konkluderer med at «12,5 pro-
sent av befolkningen har utpre-
gede fordommer mot jøder».

Dette er resultater senior-
forsker Christhard Hoffmann 
ved HL-senteret mener det er 
grunn til å være bekymret over:

– Jeg er overrasket over at 
såpass mange støtter klassiske 
stereotype konspirasjonsteorier. 
Det kan jo være at de ikke vet 
nok om antisemittisme og ste-
reotypier. Slike syn får jo også 
støtte i offentligheten. Hvis du 
har en så respektert forsker som 
Johan Galtung, som offentlig 
hevder at Sions vise protokol-
ler er en bok som har relevans 
for vår samtid, viser det hvilke 
andre forestillinger og klisjeer 
som bekreftes i mediene, sier 
Hoffmann.

Avviser muslimmyten
Det har de siste par årene ver-
sert en rekke påstander i medi-
ene om at det er den muslim-
ske minoriteten som står for 
fordommene mot jøder i Nor-
ge. Men også denne rapporten 
konkluderer tvert om: Det er 
snarere anti-innvandringsmot-
standere som står for den ster-
keste antisemittismen i Norge. 
Og fordommene er enda verre 
mot muslimer og somaliere:

«Befolkningen er mest nega-
tiv til kontakt med muslimer, 
somaliere og romfolk (sigøy-
nere). Samtidig er det slik at de 
som har de sterkeste antisemit-
tiske holdningene også er mest 
avvisende mot andre grupper. 

Dette er særlig tydelig når vi ser 
på holdninger til muslimer, so-
maliere og romfolk. 76 prosent 
av de som viser sosial distanse 
til jøder avviser også muslimer.

Antisemittiske holdninger 
er også mer vanlig blant de re-
spondentene som nærer sterk 
skepsis mot innvandrere. Disse 
tendensene har også blitt obser-
vert i andre europeiske land.»

Nye USA-tall
Det viser seg da også at 33 pro-
sent av majoritetsnordmenn 
ikke vil like det hvis en med 
jødisk bakgrunn gifter seg inn 
i storfamilien.

Men Ny Tid kan her vise 
til enda verre tall enn de HL-
senteret presenterte tirsdag. I 
mars lanserte Anti-Defamation 
League, en USA-basert organi-
sasjon som har bekjempet jøde-
hat siden 1913, undersøkelsen 

RAPPORT: HL-senterets direktør Guri Hjeltnes (t.h.) var tirsdag med på å over-
levere en ny rapport til statsråd Inga Marte Thorkildsen. Men ikke alle relevante 
tall er framhevet i rapporten. FOTO: SCANPIX

Ny rapport avdekker norske fordommer

Jødemytene lever
Tirsdag påviste Holocaustsenteret at 33 prosent av majoritetsnordmenn er skeptisk til 
å få en jøde inngiftet i familien. De med jødefordommer er de som også misliker andre 
minoriteter. Men nye tall om Norge er enda verre.
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Fordoms-
tallene
■ 10 prosent av majoritetsnord-
menn vil mislike å ha en jøde som 
nabo. 3 prosent vil mislike en 
amerikaner, 26 prosent en muslim, 
42 prosent en muslim og 56 
prosent en fra romfolket.
■ 9 prosent av nordmenn vil 
mislike å ha en jøde som venn, 23 
prosent vil mislike en pinsevenn, 
23 prosent en muslim, 32 prosent 
en somalier og 38 prosent vil 
mislike å ha en fra romfolket som 
venn.

Kilde: HL-senteret.


