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Interpellasjon fra Signe Bakke Sølberg (MDG): Bærum skal ta hverdagsrasisme på
alvor

Forslag til vedtak:
Rasisme bekjempes ikke ved vedtak alene. Likevel kan vi vise at vi beveger oss bestemt i riktig
retning. Derfor ber MDG om:
·
·

At det produseres en rapport om minoritetsstress, representasjon av minoriteter i kommunale
maktorganer og etnisk diskriminering i Bærum.
At kommunen gjennomgår gatenavn og offentlig kunst for å gjøre en vurdering av om noe bør
endres/fjernes med begrunnelse i antirasistiske standpunkt.

SAKEN I KORTE TREKK
Det rystende drapet på George Floyd har vekket sterke følelser langt ut over USAs grenser. Men
rasisme handler om mye mer enn gjentakende vold fra politiet der det er lett å identifisere. Det
handler også om systemisk undertrykkelse gjennom forskjellsbehandling, f. eks på boligmarkedet*,
jobbmarkedet og i sosiale situasjoner, som det kan være vanskeligere å bevise ved enkelttilfeller.
Rasisme er også et spørsmål om hvordan vi bruker ordene våre, enten det er ved eksplisitt uttalt
rasistisk hat i kommentarfelt eller ubevisste, skadelige generaliseringer. Den reproduseres når vi
aksepterer og gjenforteller en historie der ofrene for rasisme selv blir klandret for å bli
forskjellsbehandlet og hetset. Den kan forsterkes av misvisende representasjon av fargede i
historiebøker og populærkultur. Den kan sementeres ved manglende representasjon i maktorganer.
Hos VG** kan vi høre historier fra flere med minoritetsbakgrunn i Norge som har opplevd det som

3
svært belastende å oppleve såkalt hverdagsrasisme i vårt land. «For hver gang jeg blir sett ned på,
mister jeg håp og lyst til å stå opp igjen. Bokstavlig talt» sier Jamal. I Bærum har vi ingen grunn til å
tro at vi er uten innbyggere som opplever minoritetsstress.

KILDER:
*https://www.ldo.no/diskriminert_oldstart/nyheiter-og-fag/nyheiter/Arkiv/Featurednews/Diskriminering-pa-boligmarkedet-------/
**https://www.vg.nyheter/innenriks/i/8mnQE1/byttet-navn-paa-grunn-av-hverdagsrasisme-detknekker-oss-du-bare-ser-det-ikke

