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‘DIALOG’ FOR MEG

«Dialog for meg er å skape forståelse basert på likeverd. Det er å
skape trygghet gjennom forståelse. Dialog er meningsutveksling
som skaper fellesskap»
~ Hero

«Dialog er det fremste verktøyet vi har for å forstå hverandre»
~ Anonym dialog-utøver

«Dialog er et åpent møte hvor tillit skapes»
~ Anja

Dialog-utøverne som deltok i prosjektet har delt sine tanker om
hva begrepet dialog innebærer for dem.
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Dialog som en luftballong

"Dialog kan sammenlignes med en tur i en luftballong.
Fra en luftballong som svever kan en se hvor
landskapet strekker seg, hvor jordene skilles av stier og
hvor elven slutter ved fjellets start. Det samme gjelder
dialog. I dialogen kan en se hvor skillelinjene går, hvor
barrierer står og hvor det er mulighet for å bygge broer.
I det man ser hvor man er like og hvor man skilles,
åpnes en mulighet for nye veier og samarbeid.
Dialogen løfter en opp fra sitt ståsted, og gir mulighet
til å se hvor utfordringer og muligheter ligger.”
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SAMTALEFORMER
Dialog er et møte ansikt til ansikt som gir mulighet for å forstå
og å bli forstått. Dialog er en kommunikasjonsform som kan
læres og som en kan bli god på! I UngDialog fokuserer vi på
dialog.
Dialog

Dia Logos (gresk) = gjennom ordet (= samtale)
•

Mål: å forstå den andre (litt bedre)

•

Lytte, så dele – fokus på den andre

•

Åpner for følelser (+ -)

•

Skape trygghet, er inkluderende

•

Se den andres sterke side

•

Vilje til forandring

Debatt

Debatere (latin) = slå ned
•

Mål: å vinne (metafor fra krig og idrett)

•

Snakke, overvinne, overbevise – fokus på seg selv

•

Spiller på følelser (negative)

•

Skarpt, slående replikker, konfronterende, motsetninger

•

Finne den andres svake punkt

•

Forandring er en svakhet
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Diskusjon

Discutire (latinsk) = å skille ut/ rive fra hverandre
•

Mål: å få kunnskap

•

Saklig

•

Skille mellom person og sak
•

•

Saken er det viktige!

Argumentet vinner, ikke følelsen
•

Empiri, presise definisjoner

Forhandling

FØR-handling og FOR-handling
•

Mål: å bli enig

•

Pragmatisk

•

Taktisk

•

Interesser og skjulte agendaer

•

Funksjonell samtale – beslutning

Prosjektet «Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke» fokuserer
på dialog som et verktøy for forebygging av ekstremisme. I
tillegg til dialog er diskusjon en samtaleform som er brukt i
prosjektet. Diskusjonsformen brukes for å utveksle fakta og er
en god samtaleform for å øke kunnskap om ekstremisme. Hva
slags fakta har vi om begrepet ekstremisme og om hendelser
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knyttet opp mot ekstremisme? Hva er vår kunnskap om
ekstremisme, basert på de tilgjengelige fakta? Dialogen tilføyer
oppfatninger av, refleksjoner om og følelser rundt ekstremisme.
Gjennom diskusjon og dialog kan vi dermed øke vår forståelse
av ekstremisme som fenomen.

Alle de overnevnte samtaleformene er nyttige for å nå
forskjellige mål. Nøkkelen er å bruke den samtaleformen som
tjener målet for den enkelte samtalen:
•

Dialog = forståelse

•

Debatt = «si klart ifra»

•

Diskusjon = få kunnskap

•

Forhandling = løse problemer

© UngDialog, 2015.
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DIALOG
Dialog – lytte – forstå den andre. Hva kan jeg konkret gjøre for
å være ‘dialogisk’? Hvordan kan jeg bruke dialog?
En ‘dialogisk’ innstilling er viktig for å få en god dialog. En
‘dialogisk’ innstilling handler blant annet om:
 Forventningene en har når en går inn i en samtale
o Forventer jeg å kunne snakke om min menig eller
forventer jeg av meg selv å lytte til de andre?
 Mitt forhold til møtet
o Ser jeg frem til møtet eller er jeg skeptisk?
 Mitt forhold til de andre deltagerne
o Er jeg åpen for å møte de andre deltagerne?

Det er mange faktorer som påvirker en dialog: Tid, sted,
personene som deltar og egen innstilling er noen av dem. En
huskeregel for å mestre en god dialog er å minne seg selv på hva
dialog er basert på.
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DIALOG ER BASERT PÅ
•

… respekt

•

… likestilling

•

… vilje til å lære

•

… en porsjon nysgjerrighet

Respekt

Respekt er bra det, men jeg respekterer ikke alt. Kan jeg fortsatt
være med i en dialog da?

Ja, respekter så mye som du kan! Det er mye en kan respektere:
-

Respekter stedet du er på og stedets regler, for eksempel
ved ikke å ødelegge ting.

-

Respekter møtet du er på og møtets ledere, for eksempel
ved å respektere dem som har brukt tid og penger på å
arrangere møtet.

-

Respekter tidsrammen som er gitt, for eksempel ved å
kun snakke i fem minutter hvis de er den tiden du har fått
tildelt i dialogen.

-

Respekter gruppa du er en del av og personene som er til
stede!
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En dialogisk innstilling kan komme til uttrykk ved lyst til å lære
mer om andre eller vilje til likebehandling av deltakerne i
dialogen. For eksempel ved at man anstrenger seg for å lytte til
den som har ordet.

Det finnes videre flere metoder for å være dialogisk.

METODER FOR EN GOD DIALOG
•

Jeg-språk

•

Aktivt lytting

•

Stille åpne spørsmål

Jeg-språk

Dialog benytter ‘jeg-språket’:
•

«Jeg føler at det du sier ikke er dialogisk»

•

«Jeg tror det er lurt å stoppe nå»

Jeg-språket viser til din personlige oppfatning uten å angripe den
andre personen. Dette er viktig i en dialog!

Det motsatte av jeg-språket er utsagn som:
•

«Det du sier er ikke dialogisk»

•

«Nå må du stoppe»
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Aktiv lytting

•

Å lytte med både ører, øyne og hjerte.

•

Lytter like mye til den andres følelser som man lytter til
dens ord.

•

I tillegg lytter man med øynene, for ved å se på personen
som snakker hører man ordene og følelsene mye
tydeligere og er mer konsentrert enn om man retter
øynene et annet sted.

Med aktiv lytting menes det at en ikke bare hører at den andre
snakker, men lytter aktivt til hva den andre sier. Aktiv lytting
handler også om å stille åpne spørsmål (se neste side).

DIALOGØVELSE 1
Sitt sammen to og to. Først snakker den ene, om et valgfritt
tema, mens den andre lytter.

Lytteren skal

først

lytte ukonsentrert

ved å

ikke gi

tilbakemelding til den som snakker og ved å tydelig vise med
kroppsspråket at lytteren er uinteressert (se en annen vei/ se på
noe annet/ snu seg vekk). Deretter skal lytteren lytte aktivt. Bytt
roller etterpå.
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•

Hvordan føles det å snakke med en som ikke lytter aktivt?

•

Hvordan føles det å være den som ikke lytter aktivt?

•

Hva er gevinsten ved å lytte aktivt?

•

Hvilken lytteform foretrekker du?

Stille åpne spørsmål

En god lytter stiller spørsmål for å:
•

Forstå bedre eller for å forsikre seg om at han har forstått
rett

•

Hjelpe den som ikke har lett for å snakke, til å utrykke
seg

•

Hjelpe den som snakker til å uttrykke seg mer konkret

Hva slags type spørsmål er DU vant til å stille? I en dialog skal
en unngå lukkede og ledende spørsmål.

Et eksempel på et åpent spørsmål
•

”Hva slags biler liker du?”

•

Hva, hvor, hvordan, hvorfor, osv. spørsmål kan ikke
besvares med kun et ja eller nei
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Et eksempel på et lukket spørsmål
•

”Liker du biler?”

•

Kan svarer på med kun et ja eller nei

Et eksempel på et ledende (tillegge meninger) spørsmål
•

”Du liker vel dyre biler med skinnseter og åpent tak du,
siden du bor på Oslos vestkant?”

Hvordan føles det å få tillagt meninger en ikke har? Lukkede og
ledende spørsmål hemmer dialogen.

DIALOGØVELSE 2
Dette er en dialogøvelse som gir deg øvelse i å stille åpne
spørsmål, i motsetning til lukkede. Øvelsen lar en kjenne på
hvordan det er å få tillagt meninger en ikke har.

Gå sammen to og to og still hverandre ulike spørsmål; begynn
med lukkede spørsmål, førende og deretter åpne spørsmål. Er
det like lett å stille de forskjellige spørsmålene?

Et godt dialogtips er å ikke starte med de tyngste temaene først.
Begynn heller med enkle temaer, slik som eksemplene over.
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«Jeg kunne blitt en ekstremist»

Fra boken «Radikalisering blant unge muslimer i Norge – en
antologi» utgitt av Minotenk i 2014. Boken kan bestilles gratis
hos post@minotenk.no

eller

lastes

ned

på

www.minotenk.no/CVE

Av Yousef Assidiq

I 2009 konverterte jeg til islam etter en to år lang spirituell reise
hvor jeg hadde fordypet meg i ulike religiøse tekster. Følelsen
jeg satt med var å endelig ha funnet den siste puslespillbrikken
som jeg lenge hadde følt manglet i livet mitt. Det skulle vise seg
å ikke være så enkelt. Samme dag som jeg hadde sagt
trosbekjennelsen i moskéen og tatt det enormt store steget i livet
som det

var

å

bytte religion,

reiste

jeg

tilbake

til

barndomshjemmet mitt på Nøtterøy der jeg er født og oppvokst,
og fremdeles bodde sammen med mine foreldre. Ved
middagsbordet sa jeg det bare rett ut: «Jeg har konvertert til
islam». Min far reiste seg opp og brølte «Hva?!??», og min mor
begynte å gråte. Middagen gikk rett i vasken og ble den siste
middagen vi spiste sammen på nesten tre måneder. Hver gang vi
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var i samme rom ble det en krangel, og blant lokalsamfunnet på
den lille øya Nøtterøy, ble valget mitt enda dårligere tatt i mot.

Da jeg tok bussen fikk jeg høre at jeg var en landssviker,
ekstremist og terrorist. Moren min fikk høre at hun måtte lære
meg oppdragelse og hele familien min mottok sjikane, hets og
trusler. Alle vennene jeg hadde kjent siden barndommen
forsvant, og der sto jeg – alene.

Inntil da hadde jeg levd et ordinært liv med beina godt plantet på
bakken med en kjærlig og støttende familie, et inkluderende
lokalsamfunn og venner jeg stolte på. Det føltes som å møte en
murvegg i 100 km/t, og jeg opplevde en blanding av frustrasjon,
redsel og fortvilelse. Det å gå fra å være en del av noe til å bli
sett som et utskudd i samfunnet var vanskelig å takle. Spesielt
med tanke på at jeg nettopp hadde tatt det største verdivalget i
mitt liv og ikke visste helt hvem jeg var selv engang.

Resultatet av at livet mitt ble snudd på hodet var en akutt
identitetskrise. Hvem er jeg egentlig? Er det riktig at folk skal
hate meg? Fortjener jeg dette? Bør jeg angre på valget mitt? Det
var så mange spørsmål og absolutt ingen svar.
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I moskéen ville jeg imponere med islamske klær og klar tale for
å vise at jeg var en ordentlig muslim og på hjemmebane ville jeg
demonstrere for foreldrene mine at dette var et reelt valg og at
det ikke var noe de kunne gjøre for å endre på det. Det føltes
ikke riktig, men det var min forsvarsmekanisme mot
omverdenen som forsøkte å tvinge meg tilbake til det gamle.
Livet mitt besto av å forsvare meg mot kritikken som kom fra
samfunnet og å passe inn i moskéen.

På det tidspunktet var jeg sårbar og helt desperat etter å finne et
trygt anker jeg kunne holde fast ved og som kunne gi meg en
liten pustepause. Det ankeret fant jeg en dag da jeg holdt
foredrag i moskéen om utfordringene ved å konvertere til islam
og en vennlig ung mann tok meg godt rundt skuldrene og sa han
ikke bodde så langt unna og kunne hente meg hjemme til
fredagsbønn og introdusere meg til venner som ville beskytte
meg og være der uansett hva.

Denne mannen var den nå kjente islamisten Mohyeldeen
Mohammad og blant vennene han nevnte møtte jeg Arfan
Bhatti. Resten av miljøet besto av kjente skikkelser som nå har
blitt til Profetens Ummah. Dette var første gang jeg hadde følt
trygghet siden den dagen jeg konverterte og følte et solid
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kameratskap. Det at jeg var konvertitt økte statusen min i miljøet
betraktelig. Jeg var beviset på en som hadde funnet sannheten.

I tillegg til trygghet kunne de tilby meg svar på hvorfor alle
hatet oss. «Vesten er i krig med islam», «Muslimene er de
fremmede og vil alltid være de fremmede», «Samfunnet
kommer ikke til å godta oss før vi blir som dem». På det
tidspunktet følte jeg at hele det norske samfunnet hadde vendt
meg ryggen og at vesten var i krig med islam. I media ble vi
kritisert ukentlig og på nettet ble vi hånet og latterliggjort.
Idealistisk og rettferdig som jeg alltid har vært, ga dette meg en
sak å kjempe for. Jeg ble sittende å se på konspirasjonsteorier
om at jødene og USA styrer verden og at hele vesten rotter seg
sammen mot islam. For meg handlet kampen om å avsløre
myndighetene og vise alle hvor råtten verden er. Banale utspill
fra FrP ble til bensin på bålet.

På dette tidspunktet hadde bestefar brutt inn i familiekonflikten
vår og overtalt mamma og pappa til at vi måtte klare å leve som
en familie, respektere og godta hverandre til tross for at vi har
ulik tro. Etter dette normaliserte forholdet med foreldrene mine
seg, og i løpet av kort tid begynte vi å utvikle sterkere bånd enn
noensinne – mye på grunn av det vi hadde gått igjennom.
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I 2010 publiserte Dagbladet en karikatur av Profeten
Muhammed som en gris som skriver Koranen, på forsiden av
avisa. Dette førte til sterke reaksjoner fra muslimer. Miljøet jeg
nå tilhørte bestemte seg for at vi måtte demonstrere mot dette for
å vise det norske samfunnet at slikt får konsekvenser. Gruppa
bestemte etter hvert at Mohyeldeen og jeg skulle få holde appell
ved demonstrasjonen og intensjonen bak appellen jeg skrev var
å få hele det muslimske samfunnet til å reise seg opp mot
urettferdigheten jeg mente vi var kollektivt utsatt for.
Mohyeldeen gikk lenger, og kom med en konkret trussel der han
blant annet nevnte at hvis norske myndigheter fortsatte så kunne
det komme et nytt 11. September, denne gang på norsk jord.

Moren min reiste sammen med meg til Oslo denne dagen og sto
nesten fremst av de oppmøtte på demonstrasjonen. Å se frykten i
øynene hennes når Mohyeldeen fremsatte trusselen og følelsen
av å være dolket i ryggen og brukt av noen som sto for helt
andre ideer og tanker enn det jeg selv gjorde, var nok til at jeg
bestemte meg for å forlate miljøet jeg var blitt en del av.

I mitt tilfelle var det båndet jeg hadde fått til foreldrene mine og
den nye tryggheten ved at jeg nå visste at de ville støtte meg i
tykt og tynt uansett hva, som gjorde at jeg fikk styrke nok til å
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rive meg løs fra miljøet. Da jeg begynte å gå kraftig ut mot dem
og fronte min uenighet fikk jeg drapstrusler, jeg ble omringet på
toget og fikk kraftig verbal korreks og trusler. De jeg trodde var
vennene mine brydde seg egentlig bare om hva jeg kunne gjøre
for dem, og hvordan de kunne bruke meg.

Jeg var heldig som hadde foreldrene mine, hvis ikke det hadde
vært for dem kunne det hende fortvilelsen av å være rotløs og
alene kunne ført meg lengre ned i kaninhullet. Mange har ikke
foreldre som stiller opp og da er det viktig med gode
«adoptivforeldre» i samfunnet som kan være der for noen som
trenger noen å se opp til – mentorer.
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Bilde av Yousef Assidiq
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‘EKSTREMISME’ FOR MEG

«Ekstremisme for meg er handlinger og ytringer som aksepterer,
bruker og oppmuntrer til bruken av vold for å nå politiske,
ideologiske

og/eller

religiøse

mål.

Ekstreme

meninger

kjennetegnes ved at de sterkt avviker fra normer og regler i
samfunnet»
~ Anonym dialog-utøver

«Ekstremisme er ytterliggående holdninger»
~ Anonym dialog-utøver

«Ekstremisme er historisk og kulturelt betinget»
~ Anonym dialog-utøver

Dialog-utøverne som deltok i prosjektet har delt sine tanker om
hva begrepet ekstremisme innebærer for dem.
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EKSTREMISME
Hva er ekstremisme?

Vi vil i denne mappen legge frem informasjon for å øke
refleksjonen rundt og forståelsen av ordet «ekstrem-isme».
Ekstremisme har blitt et uttrykk som vi i dag bruker for å
karakterisere et type fenomen som vi kan finne i dagsaktuelle
hendelser og i hendelser i historien. Det er ikke første gang
mennesker har hatt ekstreme meninger eller begått ekstreme
handlinger for å skade andre. I dag kan vi peke på
«ekstremistiske» holdninger i historien, slik som:
 Rasisme
 Antisemittisme
 Islamofobi
 Kvinnediskriminering



UngDialog har fått hjelp av forsker Lars Gule til å utarbeide denne teksten
om ekstremisme. For de som vil vite mer er Gules bok Ekstremismens
kjennetegn. Ansvar og motsvar (2012) nyttig.
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Dette er eksempler på diskriminering basert på rase, religion og
kjønn. Andre former for ekstremisme ser vi i en rekke politiske
ideologier, slik som:
 Fascisme
 Stalinisme
 Maoisme

Slike politiske ekstreme posisjoner kan også ordnes i to
hovedgrupper: høyre- og venstreekstremisme.

Ekstremistiske holdninger har likeledes hatt utspring i religion,
som er temaet for dette prosjektet. Vi skal ta for oss religiøs
ekstremisme under. Først skal vi se på hva det vil si å være
ekstrem.
Det ekstreme

Uttrykket «ekstremt» brukes på mange måter i dagligtalen. Ofte
betyr det bare at noe er «veldig» eller «ekstra» på en eller annen
måte. Som når vi sier «Jeg er ekstremt glad i sjokolade» heller
enn «Jeg er veldig glad i sjokolade». Derfor sier vi også at «Hun
er ekstremt flink» eller «Det er ekstremt farlig». Vi kan også
snakke om «ekstremsport» eller «ekstremt dårlig vær».
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Selve uttrykket «ekstremt» har en opprinnelig og ganske
bestemt betydning. Det betyr nemlig at noe befinner seg helt
ytterst, som for eksempel kroppens ytterpunkter når du holder
armene fra hverandre i hver sin retning. Eller det er
ytterpunktene på en linje:

Ekstremt

«Det vanlige /

(venstre)

normale / sentrum»

Ekstremt
(høyre)

Når vi snakker om at meninger eller ytringer er ekstreme, er det
gjerne i en politisk betydning. Som når vi sier at noe er høyreeller venstreekstremt.

Når vi tenker på at det ekstreme handler om ytterpunkter,
skjønner vi at det som er ekstremt er ekstremt i forhold til noe
annet. Derfor sier vi at ‘det ekstreme’ er et relasjonelt begrep.
Det er en litt vanskelig måte å si at ikke noe er ekstremt for seg
selv, men alltid i en sammenligning med noe annet.

Dermed må vi før vi kan si hva som er ekstremt, finne ut hva det
er ekstremt i forhold til. Vi må altså finne ut hva vi vil kalle et
sentrum, slik figuren ovenfor viser. Ofte vil vi si at sentrum
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nettopp er det vanlige eller normale, det som folk flest tenker,
mener og gjør. Da blir det ekstreme det som skiller seg sterkt fra
det som er vanlig. Dette er da også en vanlig måte å tenke på og
definere det ekstreme.

Imidlertid er det som er «sentrum» eller det normale for meg er
ikke nødvendigvis det samme som din definisjon av det vanlige
eller det normale. På 1960-tallet var det for eksempel mange
som mente at langt hår på gutter var unormalt og – ja, nettopp –
ekstremt. Derfor hendte det at gutter med langt hår ble sendt
hjem fra skolen. Noen fant til og med på at de skulle
tvangsklippe slike gutter. I dag er det ikke så mange som mener
det er ekstremt med langt hår – eller barbert hode! Likevel
finnes det fortsatt mange ulike oppfatninger av hva som er
normalt – eller hva som burde være sentrum for samfunnets
moral og politikk.

Kan vi bli enige om hva som burde være sentrum, hva vi alle
burde holde for normalt? Det er ikke lett, men heller ikke
umulig. Vi mennesker har gjort noen forsøk på å finne en
standard eller et «sentrum» vi kan bli enige om. Det mest
vellykkede forsøket er menneskerettighetene og demokratiet.
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Dette

er

verdier

og

prinsipper

som

skal

beskytte

menneskeverdet.

Hvis vi derfor tar utgangspunkt i at sentrum burde være disse
verdiene,

altså

menneskeverd,

menneskerettigheter

og

demokratiske prinsipper for å organisere samfunnet, kan vi si at
det er ekstremt å ville krenke disse verdiene. Det er derfor
rasisme er ekstremt – for rasisme er å krenke noens
menneskeverd, diskriminere eller under-trykke noen på grunn av
deres hudfarge.

På samme måte er det ekstremt å ville drepe noen på grunn av
deres religiøse overbevisning. Det er i strid med, eller et sterkt
avvik fra religionsfriheten som er en viktig menneskerettighet.
Og det krenker menneskeverdet. Slik blir politiske ideologier
som bryter med menneskerettighetene eller demokratiske
prinsipper, slik som fascismen eller stalinismen, nettopp
ekstreme ideologier.

Det er likevel mulig å ha en enkelt ekstrem mening eller gjøre
en enkelt ekstrem handling uten å være ekstremist. Men når
ekstreme holdninger og handlinger settes inn i et system og blir
til en ideologi vi holder fast ved over tid, og som bryter med
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menneskerettighetene, snakker vi om ekstremisme. For det
ekstreme blir ekstremisme når det handler om noe som gjentas
eller som inngår i et system eller en uttenkt ideologi. Ideologier
er idésystem som reflekterer både en oppfatning av hvordan
samfunnet er og hvordan det burde være.

En

ideologi

kan

inkludere

respekt

for

menneskeverd,

menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. En slik
ideologi, og de handlinger som går ut fra en slik ideologi vil
ikke være ekstreme. Men hvis noen har en oppfatning av
hvordan samfunnet er og burde være som gjør at de mener det er
nødvendig å krenke menneske-verd, menneskerettigheter og
demokratiske prinsipper, har de en ekstremistisk ideologi. En
slik ideologi blir ofte brukt som en begrunnelse for ekstreme
handlinger.
Ekstremisme som begrep

Begrepet ‘ekstremisme’ referer til ‘ekstreme’ handlinger og
holdninger som er satt i system, og dermed utgjør en ‘-isme’.
Rasisme, fascisme og en del former for islamisme er
ekstremistiske

fenomener.

Ytringer

som

krenker

noens

menneskeverd, for eksempel rasistiske ytringer eller ytringer
som oppfordrer til overgrep mot noen, er ekstreme. Slike
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ytringer kan også være ulovlige. Selv om de ikke er straffbare i
lovens forstand, bør de bekjempes ved at vi avviser, kritiserer og
fordømmer slike ytringer.

Så langt har vi sett på én hovedtype type ekstremisme, nemlig
den som representerer sterke avvik fra menneskerettigheter og
demokratiske prinsipper, som er normer for samfunnet det er
stor internasjonal enighet om. Denne typen ekstremisme kan vi
kalle for normativ ekstremisme.

Normativ ekstremisme
Normativ ekstremisme =
Oppfatninger basert på teoretiske eller/og ideologisk-filosofiske
oppfatninger som avviker sterkt fra menneskerettighetene og de
demokratiske prinsippene.

En norm er en regel, en rettesnor for hvordan vi skal gjøre noe.
Menneskerettigheter er et eksempel på godt begrunnede og bredt
aksepterte normer for hvordan staten skal behandle borgerne i et
samfunn, og hvordan borgerne skal behandle hverandre. Slike
sosiale normer handler derfor om hvordan samfunnet bør være.
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Den andre hovedtypen ekstremisme handler om hvordan vi ser
på virkeligheten, altså hvordan noe er. Det går an å ha ekstreme
oppfatninger om hvordan noe er, som hvis man for eksempel
mener at jorda er flat. Dette er ekstremt, fordi vi i dag vet at
jorda er rund.

Hvordan vet vi det vi vet? Vi har vitenskapen som gir oss gode
kunnskaper om hvordan noe er. Vitenskapen beskriver
virkeligheten for oss. Med et litt vanskelig ord kan vi derfor si at
vitenskapen gir en deskriptiv framstilling av virkeligheten. Det
betyr også at den som har oppfatninger om virkeligheten som
avviker sterkt fra vitenskapelige kunnskaper, har en deskriptivt
ekstrem oppfatning.

Derfor kan vi si at den andre hovedtypen ekstremisme er det
som avviker sterkt fra våre beste kunnskaper, som er den
kunnskapen vitenskapen har frambrakt.
At det handler om sterke avvik er viktig – ellers kan fort alle
avvik i både vitenskap og politikk bli til ekstremisme. Slik er det
jo ikke.
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Deskriptiv ekstremisme
Deskriptiv ekstremisme =
Oppfatninger

basert

på

teoretiske

eller/og

ideologiske

begrunnelser som avviker sterkt fra vitenskapelige kunnskaper

Vitenskap er prøvbar kunnskap. Et historisk eksempel på
deskriptivt ekstremistiske begrunnede holdninger er bakgrunnen for holocaust under andre verdenskrig. I nazistisk
ideologi ble det forutsatt at menneskene kan deles inn i ulike
raser og videre at noen av rasene var overlegne andre raser.
Øverst sto den ariske rasen. De mente også at det fantes en
jødisk rase som var kjenne-tegnet av farlige egenskaper. Derfor
var jødene ariernes fiende og måtte utryddes. Dette var en
ekstrem virkelighetsoppfatning fordi det avviker sterkt fra
vitenskapelige kunnskaper. Andre eksempler på deskriptiv
ekstremisme er virkelighetsoppfatninger som rettferdiggjør
kolonialismen og slavehandel.

Det er mulig å være deskriptivt ekstrem uten å handle basert på
sine holdninger. Konspirasjonsteorier er en form for deskriptiv
ekstremisme, les mer under. Den deskriptive ekstremismen
knyttet til holocaust, kolonialisme og slavehandel ble brukt som
begrunnelse for normative ekstremistiske handlinger. Slik ble en
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deskriptivt ekstrem posisjon, en vitenskapelig feilaktig ideologi,
brukt til å begrunne normativ ekstremisme.

Et normativ standpunkt kan ofte være basert på et deskriptivt
utsagn. For eksempel: «Den ariske rase er biologisk overlegen
den jødiske rase, derfor forbyr vi jøder adgang til Norge».
«Derfor forbyr vi jøder adgang til Norge» er et normativt
standpunkt. Det er begrunnet med henvisning til en deskriptiv
posisjon. Den deskriptive posisjonen bryter med vitenskapelig
kunnskap og det normative standpunktet bryter med anerkjente
normer og regler (menneskerettighetene). Norge hadde fra 1814
til 1851 en religionsparagraf i Grunnloven som forbød jøders
adgang til Norge. Under andre verdenskrig ble «jødeparagrafen»
gjeninnført i norsk Grunnlov.
Ekstremisme og vold

Ekstremisme knyttes ofte til vold. Holder det? Er all bruk av
vold ekstremt? Hva med militære operasjoner eller politiets
maktbruk? Er all vold ekstrem eller er noen former for bruk av
vold ikke-ekstrem? Hvem bestemmer da hvilken vold som ikke
er ekstrem?
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En definisjon av ekstremisme som bruk av vold må
problematiseres. For det finnes voldsbruk som er akseptabel,
kanskje til og med nødvendig – i selvforsvar, eller som når
politiet bruker makt for å beskytte ytringsfriheten eller retten til
liv. Eller som når vi for eksempel bruker militære for å beskytte
oss mot invasjon fra et diktatur som vil avskaffe demokratiet og
diskriminere på grunn av noens hudfarge.

Med andre ord er ikke all voldsbruk ekstrem. Samtidig ser vi at
ikke alle former for ekstremisme er voldelig. Man kan gå inn for
å avskaffe demokratiet, men med fredelige midler. På samme
måte kan man gå inn for å sette menneskerettighetene til side,
for eksempel ved å innskrenke religionsfriheten, gjennom
fredelige midler. Kanskje ved å få gjennomført nye lover i
Stortinget.

Det er altså en viktig forskjell på ekstremisme helt generelt og
voldelig ekstremisme mer spesielt, altså de som har ekstreme
oppfatninger de vil sette ut i praksis ved å bruke vold.

Dette betyr ikke at «ikke-voldelig» ekstremisme er uskyldig.
Slett ikke, for ofte er det nettopp slik at ekstreme oppfatninger
og holdninger i neste omgang kan inspirere og lede til
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voldshandlinger. Her er den terroren som Anders Behring
Breivik sto bak 22. juli 2011 et interessant eksempel. Han fikk
inspirasjon fra mange ulike rasistiske og islamofobe tenkere som
selv ikke utførte noen voldshandlinger, men for Breivik leverte
de den begrunnelsen han hadde for å utføre terroren.

© UngDialog, 2015. Bilde: HL-senteret, senter for studier av
Holocaust og livssynsminoriteter.
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KONSPIRASJONSTEORIER

«En konspirasjonsteori forsøker å forklare en politisk, sosial
eller historisk hendelse med en skjult årsak; som en hemmelig
sammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom
mektige

personer,

en

maktelite

og/eller

en

regjering.

Konspirasjonsteorier brukes istedenfor forklaringer som viser at
hendelsen er et resultat av kjente politiske, sosial og/eller
økonomiske prosesser, eller naturlige begivenheter.»

-

Sitatet

er

hentet

fra

«Konspirasjonsteorier»

første
av

paragraf

Lars

Gule,

i

kapitlet
i

boken

«Radikalisering blant unge muslimer i Norge – en
antologi», utgitt av Minotenk i 2014. Boken kan bestilles
gratis

hos post@minotenk.no

eller

lastes

ned

på

www.minotenk.no/CVE
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Konspirasjonsteorier
Av John Færseth
● Samtidsmyter
● Fortellertradisjon
– Bygger på tidligere konspirasjonsteorier som
modell
● Forklarer begivenheter med sammensvergelser
– Ingenting er tilfeldig
– Ingenting er det det ser ut som
– Alt henger sammen med alt
● Lang tradisjon
● Superkonspirasjoner

I

Norge

finnes

det

også

ekstremistiske

grupper

og

enkeltpersoner. Hva slags ekstremistiske holdninger kjenner vi
til i Norge i dag? Vi kan finne eksempler av ekstremisme
handlinger

knyttet

til

konspirasjonsteorier

og

konspirasjonsteoretiske grupper i Norge i dag.
•

Anders Behring Breivik

•

Vaksineaksjonen

•

New World Order

•

Nyhetsspeilet

•

Ingunn Røiseland – Niceland
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Et eksempel på en konspirasjonsteori er teorien om at
kondensstripene fra fly er fylt med gifte kjemikalier.

Bilde av kondensstriper fra fly.
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««Me er folket» seier dei – men kven
er eigentleg desse folka?»
Publisert

den

2.

mars

2015

under

tema

menneskerettigheter, ytringsfrihet på ung.fn.no
-

Skrevet av Kristian Laxå

Ytringsfridom er viktig og det er ikkje berre viktig det er
uvurderleg. Ytringsfridomen er din rett til å meine og seie kva
du vil. Den fridomen er så viktig at den er skriven ned i FNs
erklæring om menneskjerettane, og ja det er ein menneskjerett å
ytre seg nett som ein vil sjølv. Men kva gjer ein når nokon vil
bruke sin ytringsfridom til å spreie hat, framandfrykt og
fordommar mot andre?

Ein av organisasjonane som spreiar hat, framandfrykt og
fordommar er «PEGIDA» som står for Patriotiske europearar
mot islamisering av Vesten. Det er ei tysk rørsle som starta opp i
byen Dresden i den tyske delstaten Sachsen, og dei brukar
slagordet «wir sind das Volk», eller me er folket, protestropet
som vart brukt mot kommunistane i 1989, har no fått ei heilt ny
meining. Men kvifor demonstrerer dei?
«Kvifor er nokon ute etter å spreie så mykje hat, og kva er
grunnen til at så mange tek til gatene?»
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Dette er ei rørsle som har klart å samle støtte på høgresida på
kort tid, rørsla seier den er imot den såkalla «snikislamisering»
av Vesten. Hovudgrunnen til at den har klart å samle støtte i
følgje politiske analytikarar er at hovudpartia i tysk politikk SPD
& CDU har hatt ein dragning mot sentrum-venstre. Spesielt
tenkjer ein på Angela Merkel sitt parti CDU som over tid har
gått frå å vere eit sentrum-høgreparti til å verte eit sentrumvenstreparti. Dette har opna opp eit vakuum på høgresida som
Pegida har sprunge ut i frå. Dette kan vere ein av fleire grunnar
til at så mange folk har slutta opp om rørsla.

Me kan ikkje berre avfeie Pegida som høgreekstreme, og
nazistar. Ja, dei er også med å demonstrerer, men det er eit
viktig poeng at dei ikkje utgjer majoriteten av demonstrantane.
Demonstrasjonstoga er fylte med den vanlege mannen i gata
som har eit forskrudd bilete av religionen islam, og det er også
viktig å ha i bakhovudet Pegida er ikkje er ei rørsle som er mot
innvandring. Dei er berre mot religionen islam.

Ein kan ikkje seie at folka som er ute i gatene og demonstrerer
saman med Pegida ikkje skal få ytre seg. Det er tvert i mot
veldig viktig at dei ytrar seg i det offentlege, og frontar dei
forskrudde

meiningane

sine.

Dei

må

også

få

bruke
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ytringsfridomen sin, fordi då kan me møte dei, og seie at nei det
dei meiner ikkje er greitt. Tenk deg om dei vart sitjande inne og
ikkje ytra seg, kva ville skjedd då, 22. Juli på ny? Difor er også
deira ytringsfridom viktig, like viktig som min og din
ytringsfridom.

Er Pegida farlege? Det kan ein ikkje seie for sikkert, men det er
absolutt viktig å rope varsku om dei. Til og med statsministeren
i Tyskland Angela Merkel adresserte problemet i sin nyttårstale:
«Til alle som deltar i slike demonstrasjonstog, vil eg seie: Ikkje
følg dei som agiterer til det. For ofte har dei fordommar, kulde
og til og med hat i hjartet.»

Høgreekstremisme har lenge vore på frammarsj i Europa, og det
kan ein ikkje feie under teppet. Det kan ein sjå på valet til
Europaparlamentet i 2014: Til dømes fekk «Front National»
24,86% av stemma i Frankrike til valet i Europaparlamentet i
2014. Saka er ikkje noko betre i Nederland kor det tredje største
partiet til valet i Europaparlamentet er Gert Wilders parti «Partij
voor de Vrijheid». Dette er parti som er skeptiske til EU, og som
ikkje ynskjer noko sterkt Europeisk samarbeid, tvert i mot
ynskjer desse partia å svekke ikkje berre europeisk samarbeid,
men også EU.
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Men den høgreekstreme tendensen har desidert vore størst i
Ungarn,

kor

regjeringspartiet

«Fidesz» og

det

meir

høgreradikale partiet «Jobbik» har stilt seg bak ein del grumsete
og rasistiske utsegner mot jødar og romfolk.

Me treng ikkje ein gong å bevege oss lengre enn til vår kjære
nabo Sverige for å finne bevis på at høgreekstremisme er på
frammarsj i Europa. Ein kunne lese på NRK at om det hadde
vore val i Sverige i dag hadde 13,6% stemt på det
høgrepopulistiske partiet «Sverigedemokratarna», der i blant
mange kvinner og høgt utdanna personar.

Så kva kan EU gjere? Pegida sine ytringar er eit klart brot på EU
sitt rammeverk for å kjempe mot rasisme og framandfrykt.
Avtalen går ut på at personar kan dømmas til mellom eitt og tre
års fengsel for å syne rasisme eller utøve vald mot personar
basert på hudfarge, rase, nasjonalitet eller etnisk opphav. EU må
sørgje for at dette rammeverket vert følgt i alle land. Spesielt har
Europakommisjonen ein jobb å gjere her som er det organet i
EU som har ansvaret for å følgje med på at lovar og regler frå
EU til ein kvar tid vert handheva i medlemslanda.

40

Så kva kan me gjere? Pegida spreiar seg jo over landegrensene?
Ein må hugse på at dette er marginale grupper, ikkje berre i
Noreg, men også i Dresden, og i Tyskland. Det er berre 3,3% av
Dresdens befolkning som er ute i gatene for å demonstrere, og
mange er sjølvsagt ikkje innbyggjarar i Dresden heller. Det vert
også synt motstand mot Pegida. Blant anna skrudde kyrkja av
ljoset i Kölnerdomen i Köln for å syne at kyrkja tek avstand frå
demonstrasjonane. Også ljoset på Brandenburger tor vart sløkt
når Pegida marsjerte i Berlin. I Dresden deltok over 20,000 på
ein anti-Pegida-konsert.

Eg kan også take eit heilt konkret døme frå min eigen bakgard.
Når Pegida marsjerte i Stavanger, måndag 16.02.2015. Det var
15 stk. som møtte opp for å gå i Pegida sin marsj, og 102 stk.
gjekk i demonstrasjonstog mot Pegida. Så sjølv om Pegida
skriker at «me er folket», og Max Hermansen i norske Pegida
prøver å snakke om «elefanten i rommet», så syner
motreaksjonane til folk at det finnes eit von om at Pegida held
fram med å vere ei marginalgruppe som ingen folk vil ha i sine
gater, verken i Tyskland eller Noreg. For det er ikkje kult med
rasistar, uavhengig av kven sine gater dei demonstrerer i.
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RELIGIØS EKSTREMISME
Prosjekt «Aksjon: Ekstremisme! – La oss snakke» vil vise
hvordan dialog kan være et viktig virkemiddel i arbeidet med å
forebygge ekstremisme. Denne mappen består av informasjon
om begrepene ‘dialog’ og ‘ekstremisme’. Prosjektets spesifikke
fokus er å belyse temaet religiøs ekstremisme.
Da begrepene ‘ekstremisme’ og ‘dialog’ er uavhengige av
religion har det vært nødvendig å behandle begrepene før vi tar
for oss religiøs ekstremisme. Ekstremisme er systematiserte
holdninger og handlinger, ikke engangstilfeller, som ofte er
knyttet opp mot en ideologi. Religion blir knyttet til
ekstremisme som ideologisk begrunnelse for handlingene.
Eksempler på religiøs ekstremisme er:
•

Kristen fundamentalisme

•

Jihadisme



UngDialog har fått hjelp av forsker Lars Gule til å utarbeide denne teksten
om religiøs ekstremisme. For de som vil vite mer er Gules bok
Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og motsvar (2012) nyttig.
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Religiøs ekstremisme

Ekstreme grupper og enkeltindivider finnes innenfor de fleste
tros- og livssynssamfunn. De utgjør ofte en liten del av
trossamfunnets medlemmer, og deres tolkning av religionen er
ofte i sterk kontrast til resten av deres trosfeller. Nedenfor følger
noen

eksempler

på

grupper

som

kan

kategoriseres

ekstremistiske. Det de har til felles er at de selv anser seg som
de som forstår og praktiserer en bestemt religion på den riktige
måten, mens majoriteten av deres trosfeller nok ikke vil si seg
enig i hverken deres budskap eller handlinger.
•

Christian Identity, kristen gruppe i Amerika

•

Ku Klux Klan, kristen gruppe i Amerika

•

Ashin Wirathu og tilhengere, buddhistisk gruppering

•

Sri Ram Sene, hinduistisk gruppe i India

•

Al Qaeda, internasjonal islamistisk gruppe

•

ISIS – Den islamske staten i Irak og Syria, islamistisk
gruppe

Kjenner du til ekstremistiske grupper og enkeltindivider knyttet
til religion i Norge i dag? Profetens Ummah er ett eksempel.
Evangeliekirken Arendal er et annet.
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Religiøs

ekstremisme

er

ikke

annerledes

enn

annen

ekstremisme. Holdninger og handlinger som bryter med
menneskerettigheter systematisert i en ideologi knyttet til
religion (teologi), er religiøs ekstremisme. Det ekstreme er alltid
ekstremt i forhold til noe, det er derfor like viktig å definere
«sentrum» når vi snakker om religiøs ekstremisme som
ekstremisme i andre ideologier. Hvordan defineres sentrum og
hva er sterke avvik fra sentrumet i en religiøs sammenheng? En
religiøs ekstremist kan ha definert sentrum på en måte som
avviker sterkt fra andre trosfellers oppfatninger. Men det er
ingen grunn til å ha andre definisjoner av sentrum og
ekstremisme i religiøs sammenheng enn den vi har diskutert
ovenfor. Det innebærer at religiøs ekstremisme også handler om
sterke avvik fra normer slik som menneskerettigheter.

Fellesuttalelse mot religiøs
ekstremisme

I 2011 ga Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den
norske kirke ut en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme.
Under er to sitater fra uttalelsen:
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«Ekstremisme handler om bruk av vold, tvang eller trusler som
fremmer ekstremistenes idealsamfunn eller som angriper
enkeltmennesker eller grupper. Dette skjer ofte uten at religion
er inne i bildet. Men det er også noen som bruker religion eller
religiøs retorikk for å begrunne eller legitimere ekstremisme,
blant annet ved å tolke hellige tekster slik at de støtter
ekstremistiske holdninger og handlinger. Det er dette vi forstår
som religiøs ekstremisme, og som vi som religiøse ledere har et

»

særlig ansvar for å ta avstand fra og motarbeide.

«Islamsk Råd

Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske

kirke tar sammen avstand fra alle former for religiøs
ekstremisme. (…) Religiøs ekstremisme er derfor i strid med
våre religioners lære, spesielt med tanke på menneskets
grunnleggende verdi og rettigheter. Tanken om å tvinge sin
oppfatning på andre bryter fundamentalt med det ansvar og den
rett vi tror Gud har gitt alle mennesker til å gjøre sine egne
valg.

»

~ Fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme, fra Islamsk Råd
Norge og

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
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Selv om disse uttalelsene vektlegger sammenhengen mellom
ekstremisme og vold, viser de at religiøse ledere i Norge, kristne
og muslimske, også vektlegger menneskeverdet som en sentral
norm, dvs. som det sentrum det ekstreme må defineres ut fra.
Det innebærer at man avviser å bruke religion til å
rettferdiggjøre diskriminering av og overgrep mot andre.

Islam og ekstremisme

I dag er det lett å få inntrykk av at islam er en spesielt ekstrem
religion. Det er ikke riktig. Mange bruker også uttrykk som
«islamisme» og «jihadisme» for å peke på ekstremistiske former
for islam, slik som al-Qaida og ISIS sin ideologi. Da er det
viktig å huske på at det finnes fredelige islamister, dvs.
mennesker som vil gjøre samfunnet mer islamsk ved å gjøre alle
muslimer til bedre muslimer. Det er også viktig å huske at jihad
og jihadisme er to forskjellige ting. Jihad betyr å streve. Det kan
bety å streve for islams sak med våpen i hånd, men for de aller
fleste muslimer i dag handler det om en indre kamp for å
forbedre seg selv. Jihadisme er derimot en moderne ideologi
som nettopp sier at jihad skal forstås som væpnet kamp –
inkludert bruk av terror – mot alle islams såkalte fiender.
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Mange troende muslimer vil helst ikke at deres religion skal
forbindes med vold og terror. Likevel kommer vi ikke utenom at
noen ekstremister selv insisterer på at de er muslimer og at de
bygger sin praksis på islam. Akkurat det samme sier også
kristne, buddhistiske, hinduistiske osv. ekstremister. Det er
nettopp derfor så viktig at flertallet av religiøse mennesker som
ikke har ekstreme tolkninger av sin tro, konfronterer og avviser
de ekstreme tolkningene av religionen.

© UngDialog, 2015. Dialog-utøvere
Ekstremisme! -La oss snakke

prosjekt

Aksjon:
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RADIKALISERINGSPROSESSEN

«Radikalisering er prosessen der en person i økende grad
aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.»
~ regjeringen.no
Regjeringen

bruker

prosessen

som

begrepet
fører

til

‘radikaliseringsprosess’
voldelig

om

ekstremisme.

Radikaliseringsprosessen etter regjeringens definisjon har
dermed ikke noe å gjøre med det å være radikal i vanlig politisk
forstand, men handler kun om viljen til å bruke vold.


UngDialog har fått hjelp av forsker Lars Gule til å utarbeide denne teksten
om radikaliseringsprosessen. For de som vil vite mer er Gules bok
Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og motsvar (2012) nyttig.
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Det er likevel slik at bruk av vold ofte blir legitimert i
radikaliseringsprosessen. Imidlertid er det viktig å presisere at
ikke alle som kommer inn i en radikaliseringsprosess blir
voldelige ekstremister. Heldigvis er det mange som hopper av
før de har blitt voldelige.

Bilde av en tunnel viser til forskjellige stadier i prosessen, som
tilsvarer forskjellige styrker av radikalisering. En kan si at en er
«ferdig radikalisert» når en kommer ut av tunnelen på den andre
siden.
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«Radikaliseringsprosessen»

Fra boken «Radikalisering blant unge muslimer i Norge – en
antologi» utgitt av Minotenk i 2014. Boken kan bestilles gratis
hos post@minotenk.no

eller

lastes

ned

på

www.minotenk.no/CVE

Av Yousef Assidiq

Radikalisering er prosessen der en person i økende grad
aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske eller ideologiske
mål.

Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være
radikal. Mange kan ha radikale tanker, både politisk og religiøst.
For eksempel kalte vi på 70-tallet de politisk aktive på
venstresiden for radikalere. For mange kan ordet “radikal” også
være positivt ladet, men i denne sammenhengen bruker vi
begrepet i en kombinasjon med et spesifikt virkemiddel: viljen
til å bruke vold mot meningsmotstandere.

Vi snakker gjerne om en radikaliseringsprosess, en gradvis
endring i en persons tankesett og ofte også utseende. Hvor lang
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tid radikaliseringsprosessen tar, vil variere fra person til person.
Og ikke alle som begynner på en radikaliseringsprosess blir
voldelige ekstremister.

Radikaliseringstunnelen
Radikaliseringsprosessen

kan

beskrives

som

en

tunnel.

Inngangen til tunnelen er starten på radikaliseringen. De som
kommer ut i den andre enden av tunnelen er det vi kaller
“ferdigradikaliserte”. Det betyr kort og godt at de har kommet så
langt at de er klare til å utføre politisk motivert vold. De som er i
radikaliseringstunnelen, kan støtte bruk av vold, eller oppfordre
andre til å begå voldshandlinger.

Noen personer går bare så vidt inn i tunnelen for så å gå ut igjen.
Noen går et stykke inn og blir der i årevis eller kanskje hele
livet. Mens noen få går hele veien igjennom. Hvor raskt en
person beveger seg gjennom radikaliseringstunnelen, eller hva
de gjør i tiden de er i tunnelen, kan variere. De som forblir i
tunnelen med et ekstremistisk tankesett, men ikke har blitt
voldsutøvere, kan likevel utgjøre en potensiell trussel. Da kan
det være tilfeldigheter, for eksempel en negativ hendelse, som
kan drive dem lenger inn i tunnelen og til voldshandlinger.
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Hvor starter radikaliseringen?
Det er mange ulike årsaker til at noen blir radikaliserte. Det kan
være alt fra søken etter spenning, problemer i hjemmet, ha en
sårbar identitet, og til en sterk ideologisk eller religiøs
overbevisning. Det kan også være at man har havnet i et dårlig
miljø eller blir påvirket av noen i familien. Felles for de fleste er
at det finnes en eller annen underliggende årsak eller hendelse
som langt på vei kan forklare utviklingen.

Underliggende årsaker kan være en historie om brutal mobbing
eller rasisme. Det kan få folk til å akseptere en «oss» mot «dem»
tankegang der man ser på enkelte grupper som fiender. Å vokse
opp i en dysfunksjonell familie kan gjøre at man søker et sterkt
fellesskap utenfor familien for beskyttelse og for følelsen av å
bli verdsatt. Å være i en identitetskrise der man verken klarer å
tilfredsstille familiens eller samfunnets krav, kan gi grobunn for
følelsen

av

utenforskap

og

søken

etter

tydelige

identitetsmarkører og fellesskap. Det å være utsatt for vold i
oppdragelsen kan gjøre at man selv får lavere terskel for å utøve
vold ovenfor andre. Alt dette kommer vi nærmere inn på senere
i boka.
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For å forstå årsaken til at noen lar seg inspirere av et ekstremt
virkelighetsbilde må vi se på hvert enkelt individ og forsøke å
finne faktorene som satte i gang prosessen. Først da kan vi sette
inn tiltak der de har størst effekt. Her er det ekstremt viktig å
forstå at

siden årsakene

forut

for

radikaliseringen er

sammensatte, så er ikke alltid den beste løsningen kraftig angrep
på ideologi. Faren ved å angripe offensivt og generelt er at man
lett kan bidra til å bekrefte den radikaliserte sitt fiendebilde eller
underbygge en offerrolle, fremfor å gi alternativer og en vei ut.
Det kan i verste fall føre en person ytterligere inn i
radikaliseringstunnelen.

Dersom vi ønsker å hjelpe noen ut av et ekstremt miljø er vi
nødt til å gjøre noe med det som fikk dem dit i utgangspunktet.
Så nøkkelen er å identifisere sårbarheten i hvert enkelt individ
og gi verktøy, veiledning og hjelp til å gjenvinne kontrollen over
sitt eget liv og egen situasjon.

I mange tilfeller er det ikke den ekstreme ideologien som er
mest sentral i tilknytningen til et ekstremt miljø. Ofte er det
behovet for en solid identitetsmarkør og et trygt samhold som
veier tyngst. Derfor må man finne måter man kan skape en
alternativ tilhørighet og trygghet.
53

Er det noen måte å identifisere de som dreier mot det
ekstreme?
Noe av utfordringen med forskning på radikalisering og
ekstremisme er at mange av trekkene som man kan tenkes er
medvirkende til at noen dreier mot det ekstreme også kan finnes
igjen i den generelle befolkningen uten ekstreme synspunkter.

Det vi derimot kan gjøre er å finne ut hva det er som gjør
mennesker sårbare og i hvilke situasjoner man er lettest å
påvirke. Derfor har vi laget en oversikt over sårbarhetsfaktorer
og bekymringstegn som kan finnes helt bakerst i boka.

Når det kommer til å forebygge radikalisering og ekstremisme
handler det i stor grad om å observere og reagere tidlig nok. Jo
lenger

inn

i

radikaliseringstunnelen

man

kommer,

jo

vanskeligere blir det å trekke seg tilbake. Det handler om å
utvikle gode planer for å identifisere sårbarhetsfaktorer og være
på vakt etter bekymringstegnene for å finne en løsning før det
blir for sent.

Når det kommer til å hjelpe folk ut av miljøet så handler det ofte
om å rydde opp den veien som førte dem ut på skråplanet i
utgangspunktet, slik at man kan føle seg trygg på at det finnes et
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alternativ. Det bør følges opp med en positiv mentor som kan
være et forbilde og en støtte i starten og man må ha et tilbud om
jobb og en fremtid som kan fungere som en gulrot.

I stor grad handler det om å analysere og identifisere hvorfor
hver enkelt har valgt den veien de har gjort, dersom man møter
på noen som har den ideologiske overbevisningen helt ned i
ryggmargen er det vanskelig å skulle påvirke det, all den tid
ethvert forsøk på å «knekke» overbevisningen vil bli sett på som
et angrep og man vil forsvare seg med godt utviklede
fiendebilder.
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© UngDialog, 2015.
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FOREBYGGING AV EKSTREMISME

Hvordan kan vi forebygge ekstremisme og radikalisering?
Gjennom dialog, kritisk tenkning og kunnskap.

Dialog


Forståelse



Felleskap i forskjeller



Kunnskap og åpenhet for kritisk tekning

Forstår jeg andre med meninger som er forskjellig fra mine?
Kan vi ha et fellesskap selv om vi har forskjellige meninger?
Hvor kan jeg tilegne meg rett kunnskap om andre og stille
kritiske spørsmål? Dialog er et svar på alle de overnevnte
spørsmålene. Dialog forebygger ekstremisme ved å øke
forståelse mellom mennesker og i det skaper et felleskap i
forskjeller. Ved å forstå og bli forstått skapes et rom hvor det er
plass for oss begge, selv om vi har forskjellige meninger.

I møte med menneske ansikt til ansikt i dialogen kan en tilegne
seg kunnskap om hvordan andre tenker, argumenterer og føler.
Slik kunnskap som kommer direkte fra kilden og som omfavner
mer enn kun hva den andre sier åpner opp for forståelse og
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mulighet for samarbeid. En styrke i dialogen er at det er plass til
kritisk tekning. Åpne spørsmål stilt i en dialog reflekterer et
ønske om å forstå, i motsetning til kritikk og fordommer. Det er
plass til de vanskelige spørsmålene i en dialog! Et slikt åpent
rom stimulerer til kritisk tekning hos deltagerne.

Kritisk tenkning


Stiller jeg kritiske spørsmål til informasjonen jeg hører
eller ser?

Vurderer, analyserer og sammenligner jeg informasjon? Stiller
jeg spørsmål ved fakta som ikke stemmer over-ens? Klarer jeg å
skille fakta fra mening? En følelse kan ikke diskuteres, men en
ytring basert på feilaktig fakta kan en stille spørsmål ved. Stiller
jeg kritiske spørsmål til hvor mine holdninger kommer fra og
hva slags informasjon jeg baserer dem på? Kritisk tekning innad
ved å stille spørsmål ved egne standpunkter og ytringer og
kritisk tekning utad er viktige elementer i forebygging av
ekstremisme. Kritisk tekning betyr at en tar andre og seg selv på
alvor. Å stille kritiske spørsmål er positivt og kan stilles positivt
ved bruk av åpne spørsmål. Inge Eidsvåg skrev 13 råd for en
god dialog. Råd nr. 10 belyser styrken i kritisk tekning:
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10. Godta ikke ukritisk andres argumenter
«Jeg anstrenger meg for å forstå de andres tenkemåte. Ikke for
ukritisk å overta den, men for å få et sannere bilde av verden.
Toleranse betyr at vi skal tåle, men ikke nødvendigvis godta det
de andre sier. Vi skal åpent utfordre synspunkter vi ikke
skjønner eller kan akseptere. Det er å ta de andre på alvor.
Tydelighet skaper trygghet. Men det er meningene – ikke
menneskene vi tar avstand fra. Gandhi formulerte dette slik:
«Du skal behandle tyven, som om når lyset slås på, du oppdager
at det er din egen far.» Å delta i en dialog betyr derfor ikke det
samme som lettvint relativisme. Vi går ikke rundt forkledd som
hverandre. Jeg oppgir ikke det jeg holder for sant og rett, hvis
ikke sterke grunner overbeviser meg.»

Kunnskap


Hvilke kilder får jeg min kunnskap fra?



Sjekker jeg om kildene jeg bruker er pålitelige?

Figuren på neste side viser til et studie utført av Oslo kommune,
der et representativt utvalg nordmenn ble spurt om hvor de søker
informasjon om hva som skjer i samfunnet. Vi kan lese av
grafen at majoriteten av de spurte bruker TV, radio og internett
som kilde.
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Det er viktig å være bevisst på hvor informasjon kommer fra,
hvem som presenterer den og hvilket ståsted vedkommende som
presenterer informasjonen innehar. I dag kan hvem som helst
registrere seg som bruker på YouTube, og ved hjelp av ulike
redigeringsverktøy kan man få en hjemmesnekret video til å se
ut som en seriøs dokumentar eller et nyhetsinnslag. Det er derfor
viktig å ha en kritisk innstilling til informasjon som kommer fra
kilder som en ikke kjenner til.

Å ha kunnskap og å kjenne kildene sine er viktig i forebygging
av ekstremisme. Vi trenger kunnskap om hva begrepet
ekstremisme betyr og hvor informasjonen fra kildene våre
kommer fra. Gjennom kunnskap kan vi luke ut feilinformasjon
og propaganda og bidra til kritisk tenkning rundt ny
informasjon. En god diskusjon baseres på vitenskapelig
kunnskap og pålitelige kilder. Forståelse gjennom dialog er et
godt grunnlag for kunnskap, diskusjon, debatt og forhandling,
samt for å kunne ta gode reflekterte valg. Kunnskap, kritisk
tekning og dialog bidrar til forebyggingen av ekstremisme.

60

April 2011 av Perduco: ‘Kartlegging av kunnskaper og
holdninger
Undersøkelse

på

området
blant

rasisme

elever

(trinn

og

antisemittisme’

8-10)

i

–

Osloskolen.

Gjennomført for Utdanningsetaten i Oslo, side 56.
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Konflikt-trappen

I en konflikt har en valget om å gå opp eller ned konflikttrappen! En kan gå ned trappen og dempe konflikten, eller en
kan gå opp trappen og øke konflikten. Dialog er en
kommunikasjonsform som kan benyttes for å trappe ned
konflikten. Hvis en oppnår forståelse for den andre gjennom
dialog, kan en bryte separasjonen og sørge for at en hverken tyr
til allianser, fiendebilder eller fiendtlighet. Gjennom dialog kan
en forstå den andres synspunkter og se hvor uenigheten ligger,
samtidig som en kan få forståelse for den andres ønsker og
behov.
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FORDOMMER

«Mennesker

hater

hverandre

fordi

de

frykter

hverandre.

De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre.

De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har kontakt
med hverandre.

De har ingen kontakt med hverandre fordi de lever
atskilt.»
~ Martin Luther King Jr.

Utdrag fra boken «Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» - sier vi,
Kirkelig dialogsenter.
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Utdrag fra boken «Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» - sier vi,
side 50. Ressursmateriell om antisemittisme, islamofobi og
antisiganisme til bruk i Den norske kirke. Av Kirkelig
dialogsenter, utgitt av Mellomkirkelig råd, Oslo 2013.
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Holdninger

UngDialog ser manglende kunnskap om hverandre som en
viktig årsak til at negative holdninger, fordommer og konflikter
oppstår. Vi bruker dialog for å bekjempe negative holdninger, da
dialog fører til økt forståelse. Har vi de mest positive
holdningene til det vi selv kjenner best? Undersøkelsen under
viser holdninger til andre religioner fra et annet religiøst ståsted.
Grafen viser at man antar at den religionen man selv tilhører er
mest tolerant overfor andre religioner.

April 2011 av Perduco: ‘Kartlegging av kunnskaper og
holdninger
Undersøkelse

på

området
blant

rasisme

elever

(trinn

og

antisemittisme’

8-10)

i

–

Osloskolen.

Gjennomført for Utdanningsetaten i Oslo, side 49.
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«Jeg sa hei til dem. Ingen svarte. De så på meg og
fniste. Usikkerheten vokste. En av jentene som stod ved
sykkelstativet, hadde alltid en tendens til å slenge mye
med leppa. Selvfølgelig lot hun ikke anledningen gå fra
seg. – Hva er det du har på hodet? En pukkel? Tror du
at du kan likne på kameler? Alle begynte å le. De lo
lenge. Jeg så ned. Tårene prøvde å slippe fri, men jeg
fanget dem. […] mobbingen til tross valgte jeg å bære
hodeplagget.»

Prableen Kaur er sikh, og utdraget beskriver hennes første
erfaring med å begynne å gå med turban.

-Utdrag fra boken «Jeg er Prableen», 2012 av Prableen Kaur

Utdrag side 37, boken «Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» sier vi, Ressursmateriell om antisemittisme, islamofobi og
antisiganisme til bruk i Den norske kirke. Av Kirkelig
dialogsenter, utgitt av Mellomkirkelig råd, Oslo 2013.
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Homo hore jøde terrorist svarting
– ikke overraskende uttrykk i norsk skolegård?

Det rapporteres om at hele

15 %

av barn og ungdommer er

utsatt for en eller flere hendelser på skolen på grunn av sin
nasjonale bakgrunn.

Totalt er det

6,9 % av elevene som utsettes for uønskede

hendelser på grunn av nasjonal bakgrunn

2

til

3ganger

i

måneden eller oftere. Elever med begge foreldre
fra utlandet er mest utsatt totalt sett, men andelen som
utsettes for hendelser øker desto lavere andel minoritetsspråklige
det er på skolen.

Data fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin
årlige kartlegging av befolkningen for øvrig viser at de som
ikke har kontakt med innvandrere har mest negative
holdninger til innvandring og innvandrere.
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Befolkningen er mer skeptisk til muslimer enn
til tilhengere av andre verdensreligioner. Samtidig viser data fra
IMDi at personer med afrikansk bakgrunn,
særlig somaliere, er mest utsatt for diskriminering. Iranere og
irakere er andre grupper som opplever mye forskjellsbehandling.

Utdrag side 6, boken «Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» - sier
vi,

Ressursmateriell

om

antisemittisme,

islamofobi

og

antisiganisme til bruk i Den norske kirke. Av Kirkelig
dialogsenter, utgitt av Mellomkirkelig råd, Oslo 2013.
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«Vi glemmer ikke!»
Publisert på Vepsen.no i artikler, leder,
26/01/2015

Skrevet av Tor Bach

Benjamin Hermansen ble 15 år gammel. Vi glemmer ikke.

For ett år siden hadde vi denne overskriften på vår leder i
anledning av årsdagen for drapet på femten år gamle
Benjamin Hermansen.

Benjamin ble stukket ned av nynazister rett utenfor der han
bodde på Holmlia, utelukkende fordi han var svart. Hele Norge
ble opprørt av drapet som fikk tusener ut i gatene. Kongehus og
regjering deltok i fakkeltog og daværende statsminister Jens
Stoltenberg hevdet at vi hadde kommet til et tidsskille. Nå har et
nytt år gått.

Det er med skam å melde lite vi har sett til noe skille. Siden den
gang har 69 sakesløse ungdommer blitt meid ned på Utøya
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ognorske ungdommer rekrutteres av kyniske ledere som
kanonføde i krigen i Irak og Syria.

Hver eneste dag opplever mennesker i Norge trusler og hets på
grunn av sin tro eller hudfarge. Jødiske barn mobbes på skolen
og i gatene toger muslimfiendtlige grupperinger rundt og sprer
hat.

Det er med stigende undring vi ser grovt hatefulle budskap
omtales som «islamkritikk» og hvordan rop om dødsstraff for
politiske motstandere avfeies med at det er noe som går inn
under ytringsfriheten. Svært sjelden ser vi redaktører, politikere
og beslutningstagere ta inn over seg at noen rammes av dette, at
noen får sin ytrings- og bevegelsesfrihet begrenset av dårlig
kamuflerte trusler og skremmende atferd.

Vi finner det paradoksalt at mens samfunnet investerer millioner
i anti-mobbeprosjekter i skolen gjøres det fint lite for å
fordømme den åpenlyse mobbing av minoriteter som finner sted
på internett og ute i gatene. Mobbernes frihet til å si hva de vil
synes overordnet alminnelige menneskers oppfatning av hva
som er alminnelig høflighet.
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I dag står mennesker som har fri tilgang på mediene og sutrer
over at de ikke har ytringsfrihet – fordi de blir motsagt, fordi
deres avskyelige ytringer stemples som nettopp avskyelige.

Denne ene dagen i året skal vi minne hverandre om at vi skal stå
opp for hverandre, om viktigheten av at vi inkluderer hverandre,
at vi tar kraftig til motmæle mot marsjerende hatgrupper.

Benjamin, vi glemmer deg ikke, og vi skal stå oppreist i stormen
fra dem som sprer hat. Vi må stå, ikke alene, men sammen.
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MENINGSMANGFOLD

Åpenhet

for

meningsmangfold

er

viktig.

I

kraft

av

ytringsfriheten er det lov å ha forskjellige meninger og å snakke
åpent. Samtidig bør det være et ideal at en blir møtt av andre
meninger og kritisk tekning. UngDialog mener at dialog og det å
stille åpne spørsmål er en nøkkel til et godt meningsmangfold.

Gjennom å gå i dialog med hverandre og å møte hverandres
holdninger og meninger bryter en ned fordommer og skaper
forståelse på tvers av ulikheter. For selv om man ikke
nødvendigvis er enig, så kan man gjennom å lytte og ved å stille
spørsmål bidra til at den andre føler seg forstått. Et felleskap i
forskjell er viktig, da det å stå alene og utenfor er sårbart og
negativt. Å være adskilt fra felleskapet kan føre til ensomhet og
kan være en grobunn for radikalisering. Radikalisering kan
komme som en konsekvens av søken for felleskap, at en blir en
mindre møtt av andres meninger og kritisk tekning. Et felleskap
i

forskjeller

med

åpenhet

for

meningsutveksling

og

meningsmangfold, preget av spørsmål og kritisk tekning er
derfor viktig. Dette er dialogens styrke, og dialog er derfor et
viktig verktøy i arbeidet med å forebygge ekstremisme.
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Dialog er en kommunikasjonsform som kan læres og som en
kan øve seg opp i. En dialogisk innstilling er ikke kun
forbeholdt dialogmøter. Dialog er en form å kommunisere med
andre mennesker på, som gjennom å lytte åpner for forståelse og
samarbeid. Denne innstillingen kan brukes på skolen, blant
venner, på jobb og hjemme hos familien.

© UngDialog, 2015. Dialog-utøvere på kursing, prosjekt
Aksjon: Ekstremisme! -La oss snakke
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UngDialog

UngDialog er en organisasjon for tros- og livssynsengasjerte
unge og unge voksne, som arbeider for at dialog skal bli en
kommunikasjonsform som unge i vårt samfunn mestrer og
bruker aktivt. UngDialogs hovedfokus er:
1) Dialog
2) Tros- og livssyn

1) Dialog: UngDialog er en ressursbank innen dialog, med et
praktisk fokus på dialogisk metode. Hva er målet i en dialog? I
UngDialog er ikke målet med dialogen enighet, men å forstå den
andre litt bedre. Hvorfor er dialog viktig? Da forståelse er
grunnlaget for en god diskusjon, debatt og forhandling er dialog
viktig. Dialog åpner for en økt forståelse og er derfor et
grunnlag for gode og inkluderende valg. Basert på økt forståelse
åpnes nye muligheter for samarbeid, og derfor er dialog viktig.

UngDialog arbeider for at vårt samfunn i større grad skal ta i
bruk dialog som kommunikasjonsform, da vi tror at det å snakke
sammen på tvers av både tro og tvil fører til økt respekt og
tettere samarbeid mellom mennesker.
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2) Tros- og livssyn: UngDialog er stolte av å være en møteplass
for alle unge og unge voksne med interesse for dialog knyttet til
tros- og livssynsrelaterte temaer. For UngDialog er tros- og
livssynsbegrepet vidt definert og omfatter alle former for syn på
livet. Som medlem i UngDialog og som deltaker på våre
dialogaktiviteter representer en seg selv, og ikke en eventuell
tros- og livssynstilhørighet.

UngDialog

tilbyr

videre

medlemskap

for

tros-

og

livssynsorganisasjoner for unge og unge voksne. Tros- og
livssynsorganisasjoner og grupper er en del av det mangfoldige
tros- og livssynslandskapet i Norge. Organisasjonsmedlemskap
tilbyr deltagelse og kjennskap i tros- og livssynssamfunnenes
dialognettverk for unge og unge voksne i Norge. UngDialog
tilbyr organisasjonsmedlemmer støtte og veiledning i sitt
dialogarbeid. UngDialog samler og representerer tros- og
livssynsmangfoldet blant unge i dag, både på det personlige og
organisatoriske plan.

Hvorfor bli med i UngDialog?
UngDialog er en organisasjon for unge og unge voksne som er
interessert i dialog og som ønsker å bli bedre kjent med tros- og
livssynsmangfoldet i Norge.
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-

Er du nysgjerrig på hva andre tror eller hva slags ritualer
religiøse mennesker gjennomfører, men ikke vet hvor og
hvordan å spørre?

-

Vil du lære å bruke dialog eller allerede er god på det og
vil lære andre?

-

Ser du etter et kompetansehevende tiltak innen
kommunikasjon (dialog), og/eller organisasjonsarbeid?

-

Er

du

interessert

i

å

arbeide

med

tros-

og

livssynsrelaterte temaer?
-

Ønsker du å møte andre likesinnede mennesker som tar
opp temaer om livet, tro og tvil?

-

Ser du etter ett åpent rom der du kan dele dine tanker og
lytte til andres refleksjoner?

-

Tilhører du et tros- eller livssynsamfunn som du skulle
ønsker drev med mer dialog eller kjente andre
ungdomsgrupper bedre?

-

Vil du bli med på nye og spennende aktiviteter lokalt og
viktige prosjekter nasjonalt?

Svarte du ja på ett av spørsmålene over er UngDialog et sted for
deg! Er du over 30 år og har lyst til å være med? UngDialog er
en organisasjon for unge og unge voksne, og vi tilbyr
medlemskap til både dem over og under 30 år.
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Svarte du ikke ja på noen av de overnevnte spørsmålene, men er
interessert likevel? Våre dører er åpne for de som ønsker å være
med. Delta gjerne på et arrangement eller ta kontakt med noen i
UngDialog.

UngDialog legger ut informasjon om aktiviteter på vår
facebookside: www.facebook.com/ungdialog og vår nettside
www.ungdialog.no. Ta kontakt med oss på info@ungdialog.no.

Bli med!
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Ressurser
Minotenk – Bok «Radikalisering blant unge muslimer i

Norge – en antologi» utgitt av Minotenk i 2014.
(Boken kan bestilles gratis hos post@minotenk.no eller lastes
ned på www.minotenk.no/CVE)
Stopphatprat.no - Stopp Hatprat kampanjen

Motoffensiv – nettverk mot ekstreme ytringer på nettet

Fordommer.no
Rodekors.no/gatemegling

HIPP (Help Increase the Peace Project)

www.afsc.org/resource/help-increase-peace-project-hipp
UngDialog dialogmappe fra prosjekt Aksjon:

Dialog! (Mappen kan lastes ned på www.ungdialog.no)
Dialogens språk – UngDialog (Se neste side)
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Dialogens språk
Dialogens språk er utviklet av UngDialog som vår definisjon og
bruk av ordet dialog.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dialog er et møte ansikt til ansikt som gir muligheten for
å forstå og å bli forstått.
Dialogen er basert på respekt, likestilling og vilje til å
lære.
Målet med dialogen er ikke enighet eller å overbevise
andre om sin mening, men å forstå den andre litt bedre.
Gjennom dialogen kan vi bryte ned fordommer og
oppklare misoppfatninger.
Dialog tar i bruk metodene aktiv lytting, å stille åpne
spørsmål og ikke tro at man vet hva den andre mener.
Dialog er en kommunikasjons form som kan læres og
som en kan bli god på!
Del ærlig fra deg selv, uten skjulte hensikter og meninger,
og tørr å sette grenser for hva du ønsker å dele der og da.
Dialogen er et grunnlag for en god diskusjon, debatt og
forhandling!
Dialog er en kommunikasjonsform som åpner for nye
muligheter for forståelse og samarbeid.
Dialog kan brukes over alt!
Dialogen kan alltid fortsette!
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Definisjon: aktiv lytting
Med aktiv lytting menes å lytte med både ører, øyne og hjerte.
Man hører ikke bare at den andre snakker, men lytter aktivt.
Man lytter like mye til den andres følelser som man lytter til
dens ord. I tillegg lytter man med øynene, for ved å se på
personen som snakker hører man ordene og følelsene mye
tydeligere og er mer konsentrert enn om man retter øynene et
annet sted.
Aktiv lytting handler også om å stille åpne spørsmål. En god
lytter stiller spørsmål for å forstå bedre eller for å forsikre seg
om at en har forstått rett. Vedkommende stiller spørsmål for å
hjelpe dem som ikke har lett for å snakke, til å utrykke seg. En
stiller også spørsmål for å hjelpe den som snakker til å uttrykke
seg mer konkret.

Definisjon: stille åpne spørsmål
Åpne spørsmål er en positiv måte å kommunisere på, som står i
motsetning til spørsmål som er lukkede eller førende. Hva slags
type spørsmål er DU vant til å stille?
Eksempel på åpent spørsmål: ”Hva slags tro eller livssyn har

du?” (Kan ikke bare svare ja/nei)
Eksempel på lukket spørsmål: ”Er du muslim?” (Ja/nei-svar)
Eksempel på ledende (tillegge meninger) spørsmål: ”Du er
vel muslim siden du har sort hår og bor på Holmlia?”
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www.ungdialog.no
info@ungdialog.no
www.facebook.com/ungdialog
Organisasjons nr.: 997 002 989
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