
Politisk behandling av forslag om professorater i jødedom og 

antisemittisme 
 
Oppsummering: Forslag om professorater i jødedom og antisemittisme for å styrke 
lærerutdanningen på feltene er ett av flere forslag til en handlingsplan mot antisemittisme. Forslaget 
er behandlet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Der ble forslaget lagt ved en enstemmig 
innstilling om at stortinget skulle be regjeringen legge fram en handlingsplan. Av komiteens 
merknader er det ikke tydelig at delforslaget om professorater var enstemmig, men hele forslaget ble 
uendret oversendt stortinget  som enstemmig vedtok innstillingen. 
 
Ansvaret for handlingsplanen er hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (som har ansvar 
for nasjonale minoriteter). Det er avholdt et innspillsmøte 29.6. 
 
Se nedenfor for noe mer utfyllende. 
 
Saksgangen i Stortinget: 
 
- Representantforslag 26.3.15 fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Hans Fredrik Grøvan, 
Geir S. Toskedal og Anders Tyvand om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme. Delforslag 2: 
Stortinget ber regjeringen vurdere å opprette universitetsprofessorater i jødedom og i 
antisemittisme, for å styrke lærerutdanningen på disse områdene. 
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2014-2015/dok8-201415-081.pdf  
 
- Innstiling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 21.5.15: I. Stortinget ber regjeringen legge 
frem en handlingsplan mot antisemittisme. II Dokument 8:81 S (2014–2015) – representantforslag fra 
stortingsrepresentantene (...) – vedlegges protokollen. 
*Komiteens merknader er delt i flertall og to mindretall. Det er ikke tydelig at forslaget om 
professorater var enstemmig selv om det ikke ble endret i representantforslaget som komiteen 
oversendte stortinget, se de to siterte avsnittene nedenfor. Det siste avsnittet er merknader fra AP, 
SP og SV. 
*Komiteens merknader til forslaget:  
(...) 
Tallene i kartleggingen ovenfor viser at skolen er sentral i arbeidet mot antisemittisme. Komiteens 
medlem fra Kristelig Folkeparti mener undervisning om holocaust og antisemittisme må styrkes i 
relevante fag, slik at elevene får god kunnskap om jødenes situasjon både i et historisk og et nåtidig 
perspektiv. For å få til dette er det viktig at også lærerne har kunnskap om antisemittisme, jødehat og 
rasisme. Derfor bør kunnskap om antisemittisme styrkes i lærerutdanningen, både faglig og didaktisk. 
Det er også behov for mer forskning på dette feltet, og dette medlem ber departementet i arbeidet 
med handlingsplanen å vurdere tiltak for å styrke denne forskningen. 
(...) 
Disse medlemmer viser til at i Det kan skje igjen ble lærerens rolle i arbeidet mot antisemittisme og 
rasisme fremhevet som særlig viktig. Som oppfølging av rapporten, og Meld. St. 22 (2010–2011), ga 
den rød-grønne regjeringen derfor Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle et kursopplegg rettet 
mot lærere i videregående skole. Utdanningsdirektoratet ba HL-senteret, EWC og ILS utvikle 
opplegget. Resultatet er kursopplegget Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme, 
DEMBRA.Disse medlemmer viser til at prosjektperioden for DEMBRA går ut i 2016, og opplegget er i 
dag gjort til en del av det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Disse 
medlemmer er glad for at regjeringen nå fortsetter det viktige arbeidet mot antisemittisme og 
rasisme i skolen. 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2014-2015/dok8-201415-081.pdf


https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-
2015/inns-201415-276/  
 
- Storingets behandling 11.6.15 (enstemmig):   
Vedtak 660  
Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan mot antisemittisme.  
 Vedtak 661 
 Dokument 8:81 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav 
Syversen, Hans Fredrik Grøvan, Geir S. Toskedal og Anders Tyvand om å iverksette en handlingsplan 
mot antisemittisme – vedlegges protokollen. 
 
 
Regjeringens behandling hittil: 
29.6.15 Kommunal- og moderniseringsdepartmentet i samarbeid med Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet holdt innspillsmøte om handlingsplan med antisemittisme. På 
deltakerlisten en ubekreftet deltaker fra UiO. 
Av Sanners tale går det fram at det er hans departement som skal koordinere arbeidet med 
handlingsplanen mot antisemittisme. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsmote-om-handlingsplan-mot-

antisemittisme/id2425881/  
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