
Uttalelse vedtatt av Oslo SVs årsmøte, 3. mars 2018 

Rasismefri barndom  

I opplæringslovens §1-1 står det i siste avsnitt “Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane 
med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for 
diskriminering skal motarbeidast.” Samtidig som motarbeiding av diskriminering, og fremming av tillit og 
respekt, er noen av skolens fremste formål, forteller flere ungdom om en skolehverdag preget av 
opplevd rasisme. 

Antirasistisk Senter la høsten 2017 la fram rapporten “Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun” - en 
undersøkelse av opplevd rasisme blant ungdom. Ungdommene melder i rapporten at skolen er en av 
arenaene der de møter mest opplevd rasisme. Følgende data fremkom i undersøkelsen:  

(...) av respondentene som oppgir at én av eller begge foreldrene er født i et annet land enn 
Norge, oppgir 14,2 prosent at de opplevde urettferdig eller negativ forskjellsbehandling ukentlig 
mens de gikk på barneskolen, og 15 prosent på ungdomsskolen. Så mange som 24 prosent, eller 
én av fire, opplevde rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling regelmessig, det vil si 2-3 
ganger hver måned eller oftere, på barneskolen, og så mange som 25,6 prosent på 
ungdomsskolen. Dette er svært alvorlig. 

Det er viktig at alle som jobber med barn og unge anerkjenner at rasisme finnes, og at barn og unge som 
forteller om rasisme får god oppfølging og støtte. Et av de mest alvorlige funnene i rapporten er at barn 
og unge som opplever rasisme forteller at de får mangelfull, lite eller ingen oppfølging når de melder fra 
om dette til skolen. De unge forteller om voksenpersoner som ikke oppleves som trygge. Når lærere og 
voksenpersoner i skolen ikke tar rasismen på alvor, blir ikke skolens formålsparagraf overholdt. Oslo-
skolen har landets mest sammensatte elevmasse. Dette betyr at vi har et ekstra stort ansvar for å skape 
bevissthet, trygghet og kompetanse på problemstillingen knyttet til diskriminering og rasisme. 

Skolen skal være en trygg arena for barn og unge, den skal fremme lærelyst og dannelse, og gi hver 
enkelt elev rom for positiv utvikling. Når det avdekkes at barn og unge opplever rasisme kan vi ikke møte 
dette med likegyldighet.  

Oslo SV vil: 

 At Oslo-skolen praktiserer gode rutiner for å møte elever som melder fra om sine opplevelser av 
rasisme i skolehverdagen. 

 At spørsmål om opplevd rasisme blir inkludert i Oslo-skolens elevundersøkelser. 
 Øke bevisstheten til ansatte i Oslo- skolen om spørsmål knyttet til rasisme og diskriminering og 

lovverket rundt dette.  
 Utvikle tiltak for å realisere en rasisme-fri Oslo-skole. 

 


