
Respekt for menneskeverd 
- En grunnleggende forutsetning for bekjempelse av diskriminering og rasisme 

 

"Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal få leve i en verden der de ikke 

blir dømt etter hudfarge, men etter kvaliteten i deres karakter." 
-Martin Luther King 

 

Slik lyder en menneskerettighetsforkjempers forståelse av menneskeverd, menneskets 

fundamentale rett til ukrenkelighet. Han selv hadde følt på kroppen den smertefulle virkningen 

rasisme og diskriminering kunne påføre et individ. Har hans drøm blitt til en opplevd realitet i 

dagens USA? Er det fortsatt grunnlag for å kjempe videre for likeverd og menneskerettigheter? 

Er kampen mot rasisme og diskriminering en global utfordring? Hvordan opplever 

minoritetene rasisme- og diskrimineringsproblematikken i sin hverdag?  

 

Vi kan trygt påstå at der det finnes rasisme, vil det alltid finnes brudd på menneskerettighetene. 

Rasisme og diskriminering fratar systematisk bestemte grupper av mennesker full adgang til deres 

rettigheter. Det undergraver menneskerettighetenes universelle karakter som fastsetter at mennesker 

ikke skal forskjellsbehandles på bakgrunn av rase, hudfarge, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, kjønn, 

seksuell orientering, språk eller religion. 

En fellesnevner i fundamentet for rasisme og diskriminering er at slike holdninger legitimerer 

overgrep mot en hel gruppe. De definerer gruppen som mindreverdig, og plasserer en kollektiv skyld 

og ansvar for kriminalitet, vold og andre samfunnsproblemer hos gruppen. På denne måten kan det  

skapes en aksept for at gruppen må tvinges til å oppføre seg i tråd med det som folk flest mener er 

riktig. Bangstad og Døving (2015) mener rasisme å tillegge mennesker negative karaktertrekk på 

bakgrunn av deres opphav (kulturelt, religiøst, etnisk), rangere dem som mindreverdige og la dette 

legitimere underordning/diskriminering av dem. 

Rasisme og diskriminering legger som hovedregel til rette for mishandling og tortur, heriblant fordi 

rasistisk ideologi ikke beskriver ofrene som mennesker, men som objekter som kan bli behandlet 

umenneskelig, gruppen blir rett og slett dehumanisert. Mange mener at i dagens USA kan den samme 

manglende respekt for liv og menneskeverd gjenkjennes bl.an. i form av overdreven maktbruk fra 

politiet mot fargete, marginaliserte grupper og minoriteter. Det er også vel dokumentert at terskelen 

klart er lavere for når makt tas i bruk overfor grupper som er utsatt for rasisme og diskriminering. Men 

det er også viktig å konstatere at det ikke er intensjonen som ligger bak en handling, som avgjør om 

den er rasistisk eller diskriminerende, heller kan vi fastslå at det er konsekvensen handlingen får for 

offeret som er av betydning.  

Et samfunn som ikke tar rasisme og diskriminering på alvor, som bevisst bortforklarer og dekker over 

overgrep mot bestemte deler av befolkningen og aksepterer at visse grupper blir gjort til syndebukker 

for generelle samfunnsproblemer, et samfunn som samtidig straffer Ali strengere enn det straffer Per 

for samme forbrytelse, et samfunn som straffer kjærlighetserklæringen mellom homofile samtidig som 

samme kjærlighetserklæring mellom en mann og en kvinne blir fremelsket og definert som den 

absolutte norm for samfunnsmedlemmene, er det all grunn til å betrakte som et urettferdig samfunn, 

og et samfunn som reder bygger opp under konflikter og polarisering, og i verste konsekvens alvorlige 

brudd på menneskerettighetene. 



Til tross for at vi vet at det er en menneskerett å kunne være den man er, og elske den man vil, er vi 

vel vitende om at mennesker blir diskriminert og 

forfulgt - bare fordi de har valgt å være seg selv. Over 

hele verden forfølges mennesker på grunn av sin 

seksuelle orientering og kjønnsidentitet. 

 

Vårt land, Norge, er et samfunn med små forskjeller, 

tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Dette er 

det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og 

diskriminering er demokratiske utfordringer som 

hindrer mange menneskers muligheter til å kunne 

delta og bruke sine ressurser i samfunnet.  

Rasisme og diskriminering kan også være til hinder 

for religions- og livssynsfriheten. Vi ser rasistiske 

ytringer, og negative stereotypier, holdninger og 

fordommer. Rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion rammer mange ulike grupper i 

det norske samfunnet. Samtidig som utfordringene de møter er ulike, har de også noen fellestrekk. 

Forskning viser at rasisme og diskriminering skaper frykt og er ødeleggende for den tilliten som må til 

for å ivareta og utvikle gode, inkluderende fellesskap. Det er viktig at vi er bevisste på fordommer, og 

hvordan disse påvirker våre handlinger. Samfunnsforhold og politikkutvikling nasjonalt og 

internasjonalt kan påvirke forståelsen av rasisme og diskriminering.  

Diskriminering kan oppleves på flere arenaer samtidig, og bidrar dermed til å forsterke 

marginalisering. Diskriminering på gitte tidspunkter i historien kan ha konsekvenser for kommende 

generasjoner ved at det kan skape et mer vedvarende utenforskap for gruppen (Midtbøen og Lidén 

2016, og Blank et al. 2004 gjengitt i Aarset og Nordvik 2015). Vi har veldokumenterte hendelser 

gjennom historien om at rasistiske ideer og holdninger har ligget bak mange av de verste overgrepene i 

menneskets historie, og har forårsaket mye lidelse. Dersom man legger en bredere forståelse av 

rasisme og diskriminering til grunn, ser man også at de mer hverdagslige formene for slike holdninger 

er ødeleggende for samfunnet og for individers fysiske og psykiske helse, deltagelse og tilhørighet. 

Vi må ha et robust og inkluderende demokrati som fremmer dialog, ytringsfrihet og mangfold. Det 

burde kunne antas at enhver borger i vårt land ønsker seg et samfunn basert på frihet og rettferdighet 

hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse.  

Norges grunnlov § 98 lyder slik:  

«Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling.»  

Om våre holdninger og handlinger i dagens samfunn er i tråd med denne loven, kan vi være enige om 

at vi fortsatt har en vei å gå. Men vi må fortsette å ha tro på at vi sammen kan forme samfunnet vårt i 

samsvar med våre idealer som fremelsker menneskeverdet på bakgrunn av menneskets ukrenkelighet. 

I dette bildet vil ansvaret for å oppnå målet påhviler alle oss. Vi må kunne vise med fasthet at rasisme 

og diskriminering er holdninger som vi vil vise nulltoleranse for. Nestekjærlighet, raushet, varme, 

respekt og toleranse for annerledeshet godt fundamentert på solid et kunnskapsgrunnlag er å kunne 

betrakte som nødvendige ingredienser i vår oppskrift for en suksessrik prosess som skal kunne lede 

oss til måloppnåelsen vi har satt som vårt verdigrunnlag.  

I løpet av uke 24 og 25 har det duket opp for Pride. Pride handler ikke bare om seksuell orientering, 

Pride handler om solidaritet, det handler om å sette menneskeverdet på dagsorden, det handler om 

holdningsskapende arbeid, det handler om bekjempelse av rasisme og diskriminering, det handler om 
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å bygge opp et opplyst samfunn som sørger for at våre barn og deres etterkommere skal kunne oppleve 

sitt oppvekstmiljø som inkluderende, trygt og helsebringende.  

Vi håper og tror at du vil være med oss og sørge for at vi kan vise omverdenen at vi har lært av 

historien, vi kjenner den og vi vil ikke være dømt til å gjenta våre feil. Vi håper at du vil stå side om 

side med oss i kampen mot rasisme og diskriminering, en kamp som med stolthet vil fremme likeverd 

som sitt ukrenkelige fundament. Malalas refleksjoner kan være en verdig oppsummering av det vårt 

budskap handler om.  

"I speak not for myself but for those without voice... those who have fought for their rights... 

their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right to equality of 

opportunity, their right to be educated." 

-Malala Yousafzai 

 

Vi finner det som etisk og moralsk riktig og nødvendig å  markere vårt menneskesyn og verdisyn ved 

å vise vår solidaritet med alle som har et brennende engasjement for å bekjempe rasisme og 

diskriminering, samt de av oss som hr vært, er og kan risikere å bli utsatt for slike inhumane overgrep.  

I denne sammenheng vil Lindeberg med stolthet flagge med regnbueflagget, som skal vaie fritt og vise 

seg friskt og vakkert som selveste symbolet for toleranse, respekt og vårt innkluderende verdigrunnlag 

mandag 15. juni. Vi håper på deres støtte og ber samtidig om å sette rasisme og diskriminering som et 

viktig tema i samtale med barna, og gjerne med andre voksne.   

Vi benytter anledningen og ønsker alle sammen en verdig, solidarisk og minnerik markering av Pride.  

 

 

 


