Politisk plattform for Landsforeningen mot rasisme (LMR)
Vedtatt på landsmøtet 18.03.2017
Overordnet
LMR skal arbeide bredt for et mangfoldig og solidarisk samfunn med likeverd og like rettigheter for alle, uten
rasisme og uten diskriminering på grunn av hudfarge, mot nasjonale minoriteter, urfolk, avstamning,
tro/livssyn, kjønn, seksuell identitet, kjønnsuttrykk eller en funksjonsnedsettelse.
Rasisme
LMR skal arbeide for å sette rasisme som samfunnsproblem på dagsorden. Samtidig som Norge i mange
henseender er et godt og velfungerende samfunn, er det godt dokumentert at det forekommer omfattende
etnisk diskriminering på arenaer som kan være avgjørende for menneskers livskvalitet, eksempelvis innen
arbeidslivet. Sannsynligheten for å bli innkalt til et jobbintervju reduseres i gjennomsnitt med om lag 25 pst.
dersom søkeren har et utenlandskklingende navn sammenliknet med identisk kvalifiserte søkere med
norskklingende navn (diskrimineringen var større for menn, og i privat sektor). En studie tyder på at
innvandrere møter karrierebarrierer i norske utdannings- og forskningsinstitusjoner, der innvandrere er
overrepresentert i midlertidige forskerstillinger og underrepresentert i faste faglige stillinger. (Denne
undersøkelsen omfattet både personer som selv har innvandret, og etterkommere av innvandrere). I IMDis
integreringsbarometer 2013/2014 var diskriminering i arbeidslivet den tredje hyppigste arenaen der
respondentene oppga diskriminering, etter arbeidsplassen og i jobbsøking. Spesielt er norsk-somaliere særlig
utsatt for diskriminering i arbeidsmarkedet. LMR skal aktivt arbeide imot den strukturelle rasismen fordi den
både er til skade for enkeltindividene og storsamfunnet. Det er spesielt utålelig at mange barn og unge
opplever rasistisk sjikane som en del av oppveksten, og det er særskilt norske jøder i skolegården som blir
utsatt for dette. Samtidig er det de senere årene er det rapporter fra andre religiøse minoritetssamfunn om
økende rasisme. LMR er fornøyd med at det er vedtatt en handlingsplan mot antisemittisme og ønsker en
handlingsplan mot muslimhat, slik som tatt til orde for av Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom, velkommen.
Kampen mot diskriminering handler om å gjøre det norske samfunnet enda bedre, å bygge tilliten
velferdsstaten er kjennetegnet ved, og om å gjøre samfunnet bedre rustet til en verden hvor stadig flere
mennesker lever sine liv på tvers av gamle geografiske skillelinjer. Den handler både om å utfordre strukturelle
forhold som bidrar til diskriminering, og fordommer som bidrar til rasistiske handlinger fra enkeltpersoner.
Fiendebilder og hatefulle ytringer
I mange år har deler av norsk offentlighet bygd opp fiendebilder av ulike minoritetsgrupper. Slike fiendebilder
skader samholdet i det norske samfunnet. De siste årene har det også vært en merkbar økning i hatefulle
ytringer, ikke minst i sosiale medier. Spesielt de mange ytringene med et voldelig innhold gir grunn til
bekymring, og må tas på alvor.
LMR skal være en stemme mot hatet, frykten, fordommene, generaliseringene og stereotypiene som er i
omløp. Et godt demokrati forutsetter både opplevd og reell trygghet for alle borgere, og en god
samfunnsdebatt forutsetter at man ikke reduserer hverandre til stereotypier, men mennesker med forskjellige
utgangspunkt, levekår og muligheter. LMR skal vise fram positive tiltak og prosjekter i det norske samfunnet, og
bidra til å bygge opp og synliggjøre gode rollemodeller for den oppvoksende generasjon.
Asyl og innvandring
LMR skal fremme en antirasistisk og human asyl- og innvandringspolitikk, og i solidaritet med mennesker på
flukt. Vi kan ikke godta at Europa møter mennesker på flukt med piggtråd og stadig høyere juridiske stengsler.
Det er ikke flyktningene som truer Europa, men mangelen på positive visjoner i møte med dem, og
ettergivelsen for fordommer og frykt. Ifølge FN druknet over 10.000 flyktninger og migranter i Middelhavet i
tidsperioden 2014 til 1.halvdel av 2016. UNHCR sin bønn til verden er at vi må finne «levedyktige alternativer
og forsvarlige virkemidler for å håndtere disse forflytningene». LMR jobber for en bedre verden, hvor alle
mennesker behandles humant og likeverdig.

