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Innledning  
Kirkens Bymisjon er en antirasistisk organisasjon.  

Innsats mot rasisme og annen diskriminering følger av Kirkens Bymisjons verdier, oppdrag og 

menneskesyn, og av kjernen i hva diakoni handler om: Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern 

om skaperverket og kamp for rettferdighet (Den norske kirkes diakonidefinisjon). 

Handlingsplanen er en konkret oppfølging av Kirkens Bymisjons nasjonale strategi 2020-2025. 

Handlingsplanen kan blant annet kobles til følgende punkter i strategien:  

- Skape felles aktiviteter på tvers av meninger, generasjoner, kultur, kjønn, seksualitet, 

religion og trossamfunn. 

- Invitere til dialog for å bygge bro mellom meningsmotstandere. 

- Protestere mot urett i møte med politikere, myndighetspersoner, i medieutspill og 

kampanjer. 

Også vår tilslutning til Mangfoldsplakaten til Frivillighet Norge forplikter oss til konkret handling.  

Bakgrunn  
Våren 2020s sterke oppmerksomhet på og opprør mot rasisme, både nasjonalt og internasjonalt, 

aktiverte også ønsker om tydeligere handling i Kirkens Bymisjon. Avdeling Samfunn og utvikling i Oslo 

ønsket å legge til rette for å lytte ut og kanalisere vårens forsterkede engasjement, og inviterte 25. 

juni 2020 medarbeidere med særlig kompetanse, ansvar og engasjement til et første innspillsmøte.  

Innspillsmøtet resulterte i en rekke innspill og forslag. Det kom veldig tydelig fram i møtet at Kirkens 

Bymisjon må se på tematikken fra to innganger, både internt, Kirkens Bymisjon som arbeidsplass, og 

eksternt; oppdrag og rolle i samfunnet. Viktigste konklusjon var at vi trenger et grundigere arbeid på 

feltet. Innspillene fra møtet resulterte i en ledergruppesak i Oslo.  

Ledergruppen i Kirkens Bymisjon Oslo behandlet ledergruppesak «Handlingsplan for antirasistisk 

innsats i Kirkens Bymisjon» 16. september 2020. Avdeling Samfunn og utvikling fikk ansvar for å 

«Lage et utkast til Handlingsplan mot rasisme som fremmes i ledergruppa» i samarbeid med en 

nedsatt arbeidsgruppe.  

Arbeidsgruppen har bestått av Ragnhild Kaski og Arnhild Taksdal (avdeling Samfunn og utvikling), 

som har ledet arbeidet og fungert som sekretærer, i tillegg til Anders Pladsen (FBN-rådgiver), Ruth 

Paintsil (PMV, Oslo), Kari Gran (avdeling Inkludering og Mangfold, Oslo), Kristine Moskvil Thorsen 

(avdelingsleder i Bergen), og Randi Skånlund, (HR-rådgiver) Gruppen ble satt sammen for å sikre 

kompetanse innenfor handlingsplanens tematikk og innenfor de fagområder i organisasjonen hvor 

mange av tiltakene vil bli fulgt opp i etterkant. Arbeidsgruppen har hatt fire møter, i tillegg til arbeid 

mellom møtene.  

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, 

rettferdighet og omsorg. Vårt diakonale oppdrag er å 

avdekke urett, lindre nød, og påvirke årsakene til at nøden og 

uretten oppstår.  
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Vår forståelse av rasisme  
Kirkens Bymisjon er en organisasjon som anerkjenner mangfoldet og fremstiller det tverrkulturelle og 

transkulturelle som den ønskelige og verdsatte normalen i samfunnet.   

 «Debatten om rasisme synliggjør at det ikke finnes én allmenngyldig forståelse av begrepet» skriver 

regjeringen i sin handlingsplan mot rasisme. I bred betydning, og slik vi forstår rasisme her; omfatter 

rasisme alle former for diskriminering som skjer på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet, utseende, 

kultur eller religion. Antirasistisk arbeid omfatter derfor også en oppmerksomhet på at det å være 

urfolk (som samer er) eller en nasjonal minoritet (som i Norge er kvener/norskfinner, jøder, romer, 

skogfinner og romanifolk) er en risikofaktor for å oppleve diskriminering, mobbing og hatytringer. 

Rasisme kommer til uttrykk i oppfatninger, fordommer og holdninger på den ene siden (ideologi), og 

ekskludering, diskriminering og hat (handlinger) på den andre. Et viktig kjennetegn er at individer blir 

regnet som representanter for en hel gruppe, og at personlig verdi, rettighet og personlighet ikke blir 

validert.  

Den klassiske rasismen tok utgangspunkt i at mennesker kunne deles inn i raser basert på antatte 

fysiske og mentale kjennetegn og at disse kunne rangeres etter deres verdi. Slik biologisk 

raseideologi har liten oppslutning i Norge i dag, men vi ser en styrking av nyrasistisk tenkning knyttet 

til etnisitet, hudfarge, kultur, språk og religion. Vi forstår her rasisme som systemisk/strukturell og 

dermed manifestert i lover, regler eller praksis i institusjoner og strukturer. Derfor kan man ikke skille 

mellom ideologi og handling fordi rasisme er innvevet i systemet og dermed ofte «usynlig. I 

hverdagen kommer rasisme ofte til uttrykk gjennom uformelle holdninger, handlinger og 

mikroaggresjoner som opprettholder raseoppfatningen som sosialt begrep.  

Se vedlegg med utdypende kommentarer: RASISME- forståelse, definisjon og avgrensning. 

 

Rammer, forutsetninger, overordnete valg 
Fokusert: Dette er en antirasistisk handlingsplan. Handlingsplanen vil likevel ganske sikkert overlappe 

og ha overføringsverdi til alle former for diskriminering (eksempelvis på bakgrunn av kjønn, 

funksjonsnedsettelser, stigmatiserte helseutfordringer mv).  

Handlingsrettet: Handlingsplanen formulerer tiltak vi kan starte med umiddelbart.  

Et levende dokument: Handlingsplanen formulerer også tiltak som må utredes og prosjekteres 

grundigere, og planlegger for å justere og utvide planen gjennom 2021 og videre i strategiperioden.  

Internt og eksternt: Kirkens Bymisjons kommunikasjon eksternt er et virkemiddel for å oppfylle vår 

visjon og utføre vårt oppdrag. Våre uttalelser og kommunikasjon eksternt er forankret i vårt oppdrag.  

Kirkens Bymisjon kommuniserer basert på erfaring og praksis i våre tiltak.   

Når vi gjennom arbeidet vårt kommer i nærkontakt med rasisme, diskriminering og antirasistisk 

innsats, danner dette grunnlaget for den rollen vi kan ta eksternt. Når våre mange ansatte og frivillige 

får mer kunnskap om og større trygghet i diskusjoner om rasisme og diskriminering, blir også vårt 

samlede uttrykk utad tydeligere og sterkere. Slik henger det interne arbeidet mot rasisme tett 

sammen med den eksterne rollen vi kan ta på feltet.  

Prosess og oppfølging  
Handlingsplanen tar utgangspunkt i strategiperioden frem til 2025. Mange tiltak foreslås startet i 

2021. Kirkens Bymisjon Oslo engasjerer våren 2021 prosjektleder i full stilling ett år for å få fortgang 

og kraft i oppstart og gjennomføring av handlingsplanen.  
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Handlingsplanen er initiert fra Kirkens Bymisjon Oslo, og er vedtatt i Oslos ledergruppe. 

Handlingsplanen er likevel svært relevant for hele landet, og vil bli behandlet i Fellesrådet av Kirkens 

Bymisjoner i Norge. Alt av materiell, verktøy og ressurser som utarbeides som følge av denne planen 

vil tilgjengeliggjøres for hele Kirkens Bymisjon.  

Nasjonalt må oppfølgingsarbeidet sees som en del av strategiimplementeringen. Handlingsplanen er 

dermed ment å gi et løft både for strategien og for det antirasistiske arbeidet.  

Rapportering: For Oslo vil rapportering gå gjennom linja, og det anbefales at antirasistisk arbeid 

rapporteres på lik linje med andre mål/tiltak som vedtas. Det er et mål å oppsummere arbeidet 

nasjonalt. 

Sammendrag foreslåtte tiltak 2021 
Ledere på alle nivåer har løpende ansvar for samtlige innsatsområder. Satsingen og opparbeidingen 

av kompetanse, rutiner, verktøy mv som foreslås her, vil likevel kreve særlig mye av HR-avdelingen 

og avdeling Samfunn og utvikling i en oppstartfase. Et helt vesentlig tiltak i planen er derfor å sikre 

både kapasitet og nødvendig kompetanse ved å engasjere en dedikert prosjektmedarbeider det 

første året.  

1. Felles forståelse og kompetanseheving.  

Det arbeides bredt med kompetanse og bevisstgjøring i organisasjonskulturen: 

- Antirasisme innarbeides i Kirkens Bymisjons lederopplæring og på ledersamlinger gjennom 

strategiperioden 2020-2025. 

- Det utvikles opplæring for ansatte og frivillige. Rasisme settes på dagsorden lokalt og i 

sentrale møteflater for kompetanseheving, erfaringsutveksling og policyutforming.    

- Det utarbeides verktøykasser og «menyer» over aktuelle ressurser.  

 

2. Systematisk arbeid med rekruttering 

Kirkens Bymisjon utarbeider en overordnet rekrutteringspolitikk for å sikre at Kirkens Bymisjons 

ansatte gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og byen. Det tilstrebes en bevissthet rundt 

sammensetning av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. En plan med kunnskapsbaserte tiltak og 

konkrete resultatmål formuleres i løpet av 2021.  

3. Systematisk arbeid mot rasisme på arbeidsplassen 

Tiltak knyttet til antirasistisk organisasjonskultur, skolering og bevisstgjøring er beskrevet i pkt 1. 

Uønskede hendelser knyttet til rasisme skal meldes i avvikssystemet og regelmessig oppsummeres i 

organisasjonen (Sentralt AMU). Systemene skal være kjent og hendelser følges opp. Det vurderes om 

og evt hvordan den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen kan innarbeide rasisme og diskriminering.  

4. Et inkluderende og antistigmatiserende visuelt og språklig uttrykk 

Lage arenaer for å drøfte begreper/språk, og gjennom våre interne kanaler spre informasjon og 

kunnskap om språklige valg. Oppstart i løpet av 2021. Gjennomgang av bildeuttrykk og gjennomgang 

av markedsarbeid i løpet av 2021.  

5. Være en tydelig aktør i offentlig debatt 
Ansatte/talspersoner skoleres, jfr også tiltak under pkt 1. Det utarbeides fagpolitisk plattform på 
tematikken rasisme og diskriminering i tråd med vedtatt prosess for fagpolitiske plattformer. 
Arbeidet påbegynnes i 2021. Det utarbeides metode for å skape dialog og debatt rundt temaet. 
Avdeling Samfunn og utvikling i tett samarbeid med interne ressurser som jobber med dialog som 
metode.  
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Kirkens Bymisjons tiltak i antirasistisk arbeid  
Under følger mål og tiltak satt opp under fem temaer. Dette er mål og tiltak både for vårt interne 

arbeid og for vår rolle ekstern i det offentlige ordskiftet. Mange av tiltakene henger tett sammen og 

noen er overlappende. De må derfor ses i sammenheng når de skal gjennomføres.  

 

1. Kirkens Bymisjon må arbeide systematisk med felles forståelse og 

kompetanseheving.  

Overordnet mål:  
Medarbeidere i Kirkens Bymisjon er kjent med og slutter seg til en kunnskapsbasert og antirasistisk 

forståelse av rasisme. Dette gjenspeiles i vår organisasjonskultur.  

Vi må bygge på to pilarer, både kunnskap (fag, erfaring) og verdier (holdninger, menneskesyn). 

Målformuleringen handler både om å gjøre en forståelse kjent og anerkjent i organisasjonen og om 

innholdet i denne forståelsen; at den er antirasistisk.  

Delmål: 

• Ledere på alle nivåer i Kirkens Bymisjon har ansvar for kontinuerlig arbeid med bevisstgjøring 

og kompetanse om rasisme blant sine medarbeidere. 

• Alle ansatte og frivillige skal kjenne og være lojale mot Kirkens Bymisjons forståelser av, 

regelverk rundt og arbeid mot rasisme.1 

Tiltaksforslag: 
Ledere: Antirasisme innarbeides i Kirkens Bymisjons lederopplæring. Leders ansvar og verktøy og 

skolering for å arbeide med samtlige delområder i denne handlingsplanen skal omfattes. HR-

avdelingen i Oslo lager en konkret plan for innarbeiding i opplæringsprogrammer for ledere innen 

sommer 2021, eventuelt en plan for å pilotere forsøk med dette. 

Komiteen som arbeider med ledersamlingene setter handlingsplanen mot rasisme på dagsorden for 

nasjonal ledersamling vår 2021 og sørger for at temaet følges opp videre på senere ledersamlinger i 

inneværende strategiperiode 2020-2025 (eksempelvis ved å ta inn konkrete deltemaer det skal 

arbeides med ifølge planen, som rekruttering, stemme utad, rasisme på arbeidsplassen osv.). 

Ansatte: Det utvikles egnet opplæring i kompetanseportalen, og tematiseres i onboarding-

prosessene. Arbeidet tilgjengeliggjøres for alle stiftelser. 

Alle virksomheter og arbeidsplasser i Kirkens Bymisjon skal ha satt rasisme på dagsorden på minst ett 

internt arrangement innen utgangen av 2021 (foredrag, diskusjon, erfaringsutveksling, lesegruppe 

med drøfting el.l.). Det vurderes lokalt om arrangementet også kan inkludere frivillige og/eller 

brukere. 

I inneværende strategiperiode (2020-2025) skal rasisme settes på dagsorden på flere sentrale 

møteflater minst en gang i året. Dette kan være med ulike formål; kompetanseheving, 

erfaringsutveksling og policyutforming.   Med sentrale møteflater menes ledersamlinger, 

personalsamlinger, avdelingsmøter, personalmøter/fagdager på virksomheten/tiltaket, møter i 

sentralt AMU/tillitsvalgtapparatet. 

 
1 Ses i sammenheng med verdigrunnlaget som ansatte slutter seg til ved ansettelse, og det etiske regelverket 
frivillige slutter seg til når de inngår kontrakt om frivilligarbeid.  
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Verktøykasse: Det utarbeides «menyer» over aktuelle foredragsholdere, lesestoff, spørsmål til 

gruppediskusjoner, oppgaver for verksteder til bruk i tiltakene nevnt over. Ansvarlig for utarbeidelse 

er avdeling Samfunn og utvikling i Oslo, og en første versjon skal være klar første kvartal 2021.  

Frivillige: Frivillighetsleder på virksomhet/tiltak har lokalt ansvar for å følge opp handlingsplanens 

mål og tiltak som gjelder frivillige. Sentral frivilligrådgiver i Oslo vurderer denne handlingsplanen i 

samarbeid med nasjonalt fagnettverk for frivillighet, utarbeider eventuelle nødvendige justeringer og 

har ansvar for implementering av planen overfor frivillige i Kirkens Bymisjon. Nasjonalt fagnettverk 

drøfter dette i forbindelse med ledersamling vår 2021 mens fagsamling for frivillighetsledere i Oslo 

høsten 2021 arbeider mer konkret med hvordan de kan implementere planen. 

 

2. Kirkens Bymisjon må arbeide systematisk med rekruttering 

Overordnet mål:  
Kirkens Bymisjon skal rekruttere medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen på måter som aktivt 

forebygger og motvirker rasisme og diskriminering. 

Tiltaksforslag: 
Dette er et omfattende og langsiktig arbeid som må bygge på et godt kunnskapsgrunnlag, grundige 

planer og tilstrekkelige ressurser. Kirkens Bymisjon skal utarbeide en overordnet rekrutteringspolitikk 

for å nå dette målet. Kirkens Bymisjons ansatte skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og byen, og 

det skal tilstrebes en bevissthet rundt sammensetning av ansatte på alle nivåer i organisasjonen.  

Antirasistisk rekrutteringspolitikk er både begrunnet i minoriteters rettigheter (ikke-diskriminering) 

og i organisasjonens behov for bredere kompetanse og ressurser. («Ikke ansett meg fordi jeg er brun 

i huden, men fordi jeg har en spesialkompetanse ved at jeg er brun i huden…») En slik plan med 

kunnskapsbaserte tiltak og konkrete resultatmål skal formuleres innen utgangen av 2021. Det 

nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som jobber frem en slik plan. Ansvarlig for dette er 

HR-avdelingen i Oslo. Rekrutteringsplanen må omfatte eksplisitte mål og tiltak knyttet til 

lederstillinger på alle nivåer, samt rekrutteringspolitikk generelt for Kirkens Bymisjon. 

Momenter til gjennomføring: HR-avdelingen med representanter fra HR-nettverket i samarbeid med 

avdeling Samfunn og utvikling utforsker og samtaler med andre organisasjoner og bedrifter som har 

gjennomført rekrutteringspolitikk for mangfold. Dette er en av de større innsatsene i planen som vil 

kreve økte ressurser både med hensyn til kapasitet og kompetanse. 

 

3. Kirkens Bymisjon må arbeide systematisk mot rasisme på arbeidsplassen 

Overordnet mål:  
Ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon skal ikke utsettes for rasisme fra andre medarbeidere.  

Ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon som utsettes for rasisme fra kolleger/leder skal kjenne 

rapporteringsrutiner og være trygge på lederstøtte.  

Ansatte og frivillige i Kirkens Bymisjon som utsettes for rasisme fra brukere, gjester, beboere eller 

pårørende skal være trygge på lederstøtte og felles kultur på arbeidsplassen i møte med dette.  

Tiltaksforslag: 
Tiltak knyttet til antirasistisk organisasjonskultur, skolering og bevisstgjøring er beskrevet under pkt 1 

«Kirkens Bymisjon må arbeide systematisk med felles forståelse og kompetanseheving».  
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Uønskede hendelser knyttet til rasisme skal meldes i avvikssystemet. Avvik knyttet til rasisme skal 

behandles i sentralt kvalitetsutvalg. HR-avdelingen utarbeider en struktur for behandling av avvik 

knyttet til rasisme. HR-avdelingen innarbeider temaet i prosedyrer for å melde hendelser. 

Linjeavdelingene i Oslo sikrer at disse blir godt formidlet ut i organisasjonen: Alle medarbeidere og 

frivillige skal vite og ha tillit til at organisasjonen vil ha beskjed når rasisme skjer. Hendelser som 

involverer frivillige, må også synliggjøres i systemene våre. Hendelser på dette området skal 

regelmessig oppsummeres i organisasjonen (Sentralt AMU). Arbeidet vil bli gjort tilgjengelig for alle 

stiftelser (så langt verktøyene våre tillater), slik at de kan vurderes og iverksettes flere steder.  

Dersom frivillige utsetter andre for rasisme, vil det være brudd på etiske retningslinjer og skal følges 

opp deretter.  

Det kan vanskelig lages standarder eller prosedyrer som retter seg mot rasistiske handlinger eller 

uttrykk fra brukere, gjester eller beboere. Medarbeidere og ledere må bruke fagkompetanse og godt 

skjønn for å beskytte dem som rammes og samtidig være der for brukere og virksomhetens oppdrag. 

Arbeidsmiljøundersøkelsen årlig har tema mobbing og trakassering. HR-avdelingen vurderer om og 

hvordan rasisme og diskriminering kan innarbeides.  

 

4. Kirkens Bymisjon må ha et inkluderende og antistigmatiserende visuelt og språklig 

uttrykk  

Overordnet mål:  
Vårt visuelle og språklige uttrykk skal gjenspeile og bekrefte dagens samfunn og vår organisasjon 

som mangfoldig når det gjelder hudfarge, religion, livssyn og kulturelle uttrykk.  

Kirkens Bymisjon skal ikke bidra til stigmatisering gjennom vårt språklige og visuelle uttrykk, og 

bidra med fortellinger og bilder som gjenspeiler et mangfoldig og flerkulturelt samfunn.  

Tiltak:  
Kompetanseheving og trygghet: Kirkens Bymisjon må bli språklig og visuelt trygg. Det er behov for 

kompetanseheving, begrepsdrøfting, og utarbeidelse av språklig verktøykasse. Avdeling Samfunn og 

utvikling skal i løpet av 2021 lage arenaer for å drøfte begreper/ språk, og gjennom våre interne 

kanaler spre informasjon og kunnskap om språklige valg. Dette ses i sammenheng med tiltakene 

under pt. 1 «Kirkens Bymisjon må arbeide systematisk med felles forståelse og kompetanseheving».  

Gjennomgang av bildeuttrykk: Kirkens Bymisjon skal sikre et mangfold i vårt visuelle uttrykk. Avdeling 

Samfunn og utvikling er ansvarlig for å lage kjøreregler for hvordan vi unngår bilder som forsterker 

stereotypier. Dette ses i samarbeid med tiltaket kompetanseheving og trygghet, og gjennomføres i 

løpet av 2021.  

Gjennomgang av markedsarbeid: Markedsarbeidet vårt er i stor grad med på å forme publikum 

(opinionen) sitt inntrykk av oss som organisasjon. Ansvarlig er avdeling Samfunn og utvikling.  

 

5. Kirkens Bymisjon må være en tydelig aktør i offentlig debatt  

Overordnet mål:  
Være en tydelig og modig stemme i offentlig debatt. Bli ansett som en viktig aktør i spørsmål og 

samtaler om verdier, kulturmøter, mangfold og diskriminering m.m., som alle er elementer i 

rasismedebatten. Vår offentlige stemme tar utgangspunkt i våre erfaringer og vår metode.  
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Tiltak:  
Ansatte /talspersoner må skoleres i tematikken og begreper, samt Kirkens Bymisjons inngang til 
antirasistisk arbeid, jfr også tiltak under pkt 1 om felles forståelse og kompetanseheving.  

Det utarbeides en fagpolitisk plattform på tematikken rasisme og diskriminering. Prosess her følger 
vedtatt prosess for fagpolitiske plattformer, og arbeidet påbegynnes i 2021. Plattformen vil være 
grunnlag for at Kirkens Bymisjon kan besvare høringer, gjøre utspill og delta i den offentlige 
debatten.  

Det må utarbeides en metode for å skape dialog og debatt rundt temaet. Avdeling Samfunn og 
utvikling er ansvarlig for metodeutviklingen, i tett samarbeid med interne ressurser som jobber med 
dialog som metode.  
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Vedlegg: RASISME- Forståelse, definisjon og avgrensning 
Kristine Moskvil Thorsen og Ruth Paintsil, drøftet i arbeidsgruppen oktober 2020 

Innledning: «Debatten om rasisme synliggjør at det ikke finnes én allmenngyldig forståelse av 

begrepet» (sitat fra regjeringens handlingsplan mot rasisme) 

En åpenbar utfordring i diskusjoner om rasisme er at det finnes så mange ulike begrepsforståelser, 

men at begrepet brukes som felles overskrift på alt fra folkemord/etnisk rensing, til 

forskjellsbehandling i arbeidsmarkedet, til kommentarer om folks utseende eller bakgrunn.  

Kan være nyttig å tenke at rasisme er ideologi, og diskriminering handling.  

 

Rasisme er altså en historisk konstruksjon/ideologi som legitimerer negativ forskjellsbehandling. 

 

Vi har samlet og sammenfattet de ulike retningene/forståelsesrammene for begrepet nedenfor. 

Felles for de ulike forståelsesrammene er at: 

- Individer blir representanter for en hel gruppe, og at personlig verdi, rettighet og 

personlighet blir ikke blir validert. 

- Rasisme er systemisk og dermed som trenger gjennom alle aspekter av personlige, 

institusjonelle og sosiale liv. 

- Rasisme kommer til uttrykk i oppfatninger/fordommer/mistanke/holdninger, eller handlinger 

(ekskludering/diskriminering/hat). 

- Konsekvens hos minoritet av internalisert rasistisk undertrykkelse (etnisk selvhat): 

o senket selvtillit, følelse av underlegenhet, urettferdighet 

o begrensede valg: "handle i (hvit) 'eller' handle ut (forstyrre) ' 

o begrensede muligheter, forventninger, potensial  

 

Kort sammenfatning av de ulike retningene/rammene: 

1.Den «klassiske» rasismen/biologisk rasisme: ideen om at mennesker kan deles inn i raser basert 

på antatt fysiske og mentale kjennetegn og at disse kan rangeres etter deres verdi. Forestillingen om 

at noen folkeslag var overlegne og underlegne har historisk blitt lagt til grunn i vitenskap, medisin, 

skole og velferdstiltak.  

Kommentar: avvises ofte i Norge, særlig pga klare referanser til nazismen. Biologisk rasisme ikke 

forenlig med menneskerettigheter. Hittil vært fravær av rasisme som begrep i offentlige 

dep/institusjoner.  

 

 

2.«Nyrasisme»/ Kulturrasisme: Knyttes ofte til kultur, språk og religion, og hevder at det er 

grunnleggende og uoverkommelige forskjeller mellom kulturer (kulturessensialisme). 

(eks. Behrings Breivik og Hege Storheims argumentasjon). Slik vil kulturrasismen 

ramme/nedvurdere/utestenge/diskriminere etniske minoriteter pga kulturforskjeller eller religion, 

selv om den ikke er knyttet til biologisk raseideologi. 
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Kommentar: Selv om den klassiske rasismen har tapt påvirkningskraft i Norge, ser vi at rasisme pga 

ytre kjennetegn finnes (eks innvandrere med mørk hudfarge møter oftere hatytringer enn lyse). 

Videre viser undersøkelsen til Rogstad/Midtbøen (ref.under) at CVer sendt arbeidsgivere at 

kandidater med muslimske navn oftere ble avvist enn kandidater med norske navn. Personer med 

ikke-norsk opprinnelse møter nedvurdering på grunn av kulturforskjeller og religion.  

«Vekten legges gjerne på at forskjellene mellom ulike kulturer er uforenlige og at kulturblanding vil 

føre til konflikt – og tjener dermed som et argument for en restriktiv innvandringspolitikk. Personer 

som oppfattes som kulturelt sett annerledes tilskrives egenskaper som representerer en” trussel” mot 

nasjonalstaten eller majoritetens livsførsel. Innvandrerne må la seg assimilere i et majoritetsdefinert 

fellesskap eller kort og godt forlate landet. Dette skiftet fra” rase” til” kultur”, betegnes ofte som 

overgangen fra den klassiske – ”gamle” – rasismen, som er beskrevet ovenfor, til såkalt nyrasisme.»  

(Rogstad/Midtbøen 2009) 

Kirkens Bymisjon: Eksternt kanskje nettopp her Kirkens Bymisjon bør være tydeligere, ref vårt 

budskap som fokuserer på det som er felles/det som forener, skape «et større vi» som rommer 

forskjellene. Vi/dem problematikk- hvordan formilder vi den?   

 

 

3.Institusjonell og strukturell rasisme (fra postkolonial tenkning): diskriminering skjer som følge av 

lover, regler eller praksis i institusjoner. Her kan man ikke skille mellom ideologi/handling fordi den 

er innvevet i systemet og liksom «usynlig»- fordi regelverk ment å være likt men får ulikt utslag for 

ulike grupper.  

Kommentar: Denne usynligheten er også viktig element i begrepet «white privelege», og metaforen 

«the invisible backpack» (McIntosh)) som viser til en usynlig, vektløs ryggsekk båret av hvite som er 

fylt av spesialbestemmelser, kart, pass, kodebøker, visum, klær, verktøy og blanke sjekker etc etc.  

Sitat: «Hyggelige, hvite mennesker som virkelig ikke gjør noe annet enn å være hyggelige mennesker 

er rasistiske. Vi er medskyldige i det systemet. Det er ikke noe nøytralt sted» Robin DiAngelo 

 

Kirkens Bymisjon: Eks i representasjon/rekruttering. Er det særlig innen representasjon/rekruttering 

vi skal ha vårt interne fokus? Hvilken rolle spiller nettverk? 

Som «hvit» organisasjon…  kan vi i det hele tatt adressere white privelege? 

 

Eksternt/i offentlig debatt: hvordan kan vi balansere idealet om likhet med mangfoldsperspektiv 

(forskjellighet som ressurs). Har vi noen fortrinn/inngangsvinkler her? 

 

 

4.Hverdagsrasisme og mikroaggresjoner: uformelle og ofte «nonchalente» ytringer, holdninger, 

handlinger og «stikk» som opprettholder raseoppfatningen som sosialt begrep. Det hevdes ofte at 

det ikke nødvendigvis foreligger en intensjon om krenkelse bak, men like fullt bekrefter og forsterker 

de stereotyper.  

Kommentar: Begrepet «ubevisst partiskhet»/bias (være forutinntatt positivt eller negativt) kan også 

være nyttig for å forstå rasismen her: automatisert vurdering av mennesker/personer påvirket av 

bakgrunn, kulturelle miljø og personlige opplevelser.  
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Kirkens Bymisjon: Det er særlig i dette landskapet vi hører mye om rasisme for tiden. Er det kanaler 

for å lytte og ta dette på alvor internt?  

 

Eksternt: Skal vi formidle historier for bevisstgjøring?  Hvordan validere, formidle folks erfaringer, og 

slik påvirke holdningsendring, og bidra til strukturendringer både internt og på samfunnsnivå?!  

 

Nyttig dokumenter og ressurser for å komme inn i temaet:    

- Mangfoldsplakaten:https://static1.squarespace.com/static/5a82d75a0abd04d826491f12/t/5

ee1300dbd891b104ed483b5/1591816206728/Flyer+Mangfoldsplakaten+A4+Linker.pdf) 

 

- https://www.regjeringen.no/contentassets/589aa9f4e14540b5a5a6144aaea7b518/handling

splan-mot-rasisme_uu_des-2019.pdf 

 

- Diskriminerende eller hatefulle ytringer mot samer - Samiske Veivisere 

 

- https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalget-rasisme-i-idretten-overleverte-tiltaksliste-

til-idretten-og-kultur--og-likestillingsminister-abid-q.-raja/id2740318/ 

 

- https://www.omod.no/mer-om-oss 

 

- FAFO 2019: Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. 

https://www.fafo.no/images/pub/2019/20723.pdf Denne skapte b.l.a debatt fordi 26% 

mente at «jeg tror noen «raser» er smartere er andre». Les gjerne også Kjetil Rolness sin 

kommentar/kritikk i Aftenposten etterpå hvor han kritiserte rapporten for ledende spørsmål. 

https://www.aftenposten.no/kultur/kommentar/i/dOM82X/Kjetil-Rolness-Hvordan-gjore-

nordmenn-til-rasister-Ved-a-rope-i-skogen-og-kalle-det-forskning 

 

- IMDI sitt integreringsbarometer. Se imdi.no: https://www.imdi.no/om-

imdi/rapporter/2020/integreringsbarometeret-2020/ 

- https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-stortingsmelding-om-nasjonale-
minoriteter/id2814611/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_
campaign=nyhetsvarsel%2012/18/2020-12:20%20PM&utm_content=Kommunal-
%20og%20moderniseringsdepartementet 
 

- Statistisk sentralbyrå har spurt om opplevd diskriminering i levekårsundersøkelsen 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Etnisitet/Diskriminering/ 

 

- Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen 

https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1236685360319.pdf 


