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Myter om  
illojale jøder
Prosentvis andel i europeiske 
land som er enige i følgende 
utsagn:
Jøder er mer lojale mot Israel 
enn mot dette landet.

KILDE: Anti Defamation League, ADL (2012).

«Attitudes Toward Jews in Ten 
European Countries».

Der kommer det fram at 23 
prosent av nordmenn mener 
jøder har for mye makt i inter-
nasjonale finansmarkeder. Det 
er noe lavere enn det europeiske 
snittet, men til gjengjeld mistror 
kristne nordmenn i 2012 sine 
jødiske landsmenn mer enn 
hva kristne gjør i de fleste an-
dre europeiske land: 58 prosent i 
Norge tror at jødiske nordmenn 
har mer lojalitet til Israel enn til 
Norge. I Østerrike er tilsvarende 
tall 47 prosent.

Nå viser det seg at HL-sen-
teret ikke har villet understreke 
disse nye og komparative tallene 
overfor mediene og Regjerin-
gen. En av forfatterene av HL-

senterets rapport, Hoffmann, 
forklarer dette med at de mener 
den USA-baserte og antisemit-
tiske organisasjonen ADL er for 
«uklar» i sitt spørsmål.

– Ordet «lojalitet» er så vag, 
hva menes det egentlig med 
konkret? Hvis det er landslags-
kamp mellom Israel og Norge 

– holder man da mer med den 
ene eller den andre? Hvis man 
ikke har særlig gode spørsmåls-

formuleringer, er det vanskelig 
å tolke nøye hva som egentlig 
blir resultatet fra undersøkel-
sen. Derfor har vi ikke valgt å 
stille spørsmål om lojalitet til 
respondentene som ADL har 
gjort, sier Hoffmann til Ny Tid.

Jødisk-muslimsk fellesskap
I fjor viste en 
Perduco-rap-
port at 51 pro-
sent av elevene 
at de har hørt 
ordet «jøde» 
blitt brukt til 
å beskrive noe 
negativt. Nå 

viser det seg at det er samme 
andel voksne som har hørt det 
samme.

Antisemittiske holdninger 
er også mer vanlig blant de re-
spondentene som nærer sterk 
skepsis mot innvandrere. Innen 
sosiologi kalles dette for grup-
pefiendtelige holdninger, hvor 
en majoritetsgruppe utvikler 
negative holdninger til flere 
andre minoriteter på likt.

— Folk som har slike for-
dommer, de utvikler dem mot 
hele paletten av minoriteter. 
Jøder og muslimer i Norge be-
finner seg på en slik måte mer i 
samme situasjon enn de ofte er 
klar over. De påvirkes dermed 
av to faktorer: den ene er grup-
pefiendtlige holdninger og det 
andre er Midtøsten-konflikten, 
konkluderer Hoffmann. ■

«De som har de sterkeste 
antisemittiske holdningene er 
også mest avvisende mot mus-
limer, somaliere og romfolk.»
HL-senterets rapport
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