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 Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester 

 Til høring etater, bydeler, kommunale råd  

 

HANDLINGSPLAN MOT HATEFULLE YTRINGER OG HOLDNINGER 2022-25 

 

Innledning: Ord betyr noe 

 

Bystyret vedtok 19. juni 2019 i sak 196/19 å be byrådet utarbeide en felles handlingsplan mot 

hatefulle ytringer og holdninger. Målet med handlingsplanen er å forebygge og begrense skade 

forårsaket av hatefulle ytringer og holdninger motivert av hat, frykt og beskyttelse av eksisterende 

privilegier. 

 

Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi. Alle som bor i Oslo har et ansvar for å forebygge og 

begrense hatefulle ytringer og holdninger. 

 

Tiltakene i handlingsplanen er samlet under tre strategier: 

- Forebygge og begrense omfang av hatefulle ytringer og holdninger 

- Motvirke konsekvenser av hatefulle ytringer og holdninger 

- Konfrontere hatefulle ytringer og holdninger  

 

Handlingsplanen skal mobilisere kommune, kunnskapsmiljøer og sivilsamfunn til en felles 

koordinert innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Kommunen har ytringsfrihet og et 

selvstendig handlingsrom til å gjøre sine verdier tydelig og synlig. Handlingsplanen vil gi et 

tydeligere mandat for kommunens ledere og ansatte til å arbeide mot hat, fordommer og 

diskriminering. En felles plan skal gjøre det lettere å se problemer og virkemidler i sammenheng, og 

sikre en mer koordinert og robust oppfølging av tiltak.  

 

Målgruppene for handlingsplanen er kommunens ansatte, sivile organisasjoner og akademia som 

arbeider mot hatefulle ytringer og holdninger, og Oslos befolkning generelt. 

 

Hatefulle ytringer og holdninger volder skade.  Ord betyr noe. For enkeltmennesker med 

minoritetsbakgrunn kan hatefulle ytringer og andre utrykk for negative holdninger oppfattes som 

symbol på samfunnets intoleranse, manglende respekt og fordømming. Dette forårsaker at den 

enkelte legger begrensninger på egne valg og handlingsrom. For samfunnet kan hatefulle ytringer 

og holdninger normalisere fordommer og diskriminering. 

 

Handlingsplanen skal dekke alle diskrimineringsgrunnlag. Handlingsplanen legger til grunn 

kategoriene brukt i norsk lov om vern av minoriteter: Etnisitet, religion, språk, nasjonal 

opprinnelse, nasjonale minoriteter og urfolk; seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og nedsatt 

funksjonsevne.  

 

OXLO-charteret «Oslo – en by for alle», vedtatt av bystyret i 2001, kalles Oslos 

menneskerettighetserklæring. Handlingsplanens verdigrunnlag er FNs erklæring om at alle 

mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter (FN 1948). 

Handlingsplanen legger også til grunn FNs konvensjonen om rettighetene til mennesker med 

funksjonsnedsettelser. 

 

Lover og begreper 

 

Likestillings- og diskrimineringsloven (§24) pålegger offentlige myndigheter – som Oslo kommune – 
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å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

 

Individuelle opplevelser av hat, fordommer og diskriminering er en felles menneskelig erfaring. For 

at individuelle opplevelser og erfaringer skal beskrives som skadelig for samfunnet – og omfattet 

av loven – må ofrene tilhøre en gruppe – dvs. en minoritet definert mht. karakteristika som 

etnisitet, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og nedsatt funksjonsevne. 
 

Interseksjonalitet – eller samvirkende diskriminering - viser til hvordan kategorier som etnisitet, 

religion, seksuell orientering og funksjonsevne, kjønn og alder samvirker og negativt påvirker 

personers leve- og livsvilkår. 

 

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering (§6) og trakassering (§13). Direkte diskriminering skjer 

når en person behandles dårligere enn andre pga. sin minoritetsstatus. Indirekte diskriminering 

skjer når en bestemmelse, praksis, eller handling fører til forskjellig resultat for personer med 

minoritetsstatus. Med trakassering menes ytringer handlinger, unnlatelser som har som formål 

eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. I 

straffeloven (§185) defineres diskriminerende eller hatefulle ytringer som det å true eller forhåne 

noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt. 

 

Individuelle opplevelser – systemisk og strukturell diskriminering 

Hatefulle holdninger og diskriminering har en individuell dimensjon. Hat, fordommer og 

diskriminering skjer i relasjoner mellom mennesker, der mennesker møtes - i arbeidslivet og innen 

utdanning, på gaten og i nabolag, i media og uteliv, og innen idrett, kultur og foreningsliv.  

 

Når diskrimineringen er metodisk og gjentagende og forankret i rutiner og handlingsmønstre i en 

organisasjon eller på en samfunnsarena, sies den å være systemisk og institusjonell. Systemisk 

diskriminering virker inn på individers muligheter og adgang til ressurser. Når systemisk 

diskriminering er samfunnsomfattende, er resultatet strukturell diskriminering. 

Samfunnsomfattende diskriminering framstår som segregering – når minoritetstilhørighet og sosial 

ulikhet er kombinert, og resulterer i forskjell i tilgang til ressurser som arbeid, utdanning og bolig.  

 

Ulikhet over tid gir diskrimineringen en historisk kontekst, som både forsterker fordommer mot 

allerede marginaliserte minoriteter, og gjør at minoriteter forventer diskriminering og velger bort 

muligheter de oppfatter som stengt for dem. 

 

Internasjonal lov 

FNs menneskerettighetserklæring (1948) og FN-konvensjonen mot rasediskriminering (ICERD 

1969) danner verdigrunnlaget for norsk lovgiving om diskriminering. Den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK 1950) er innarbeidet i den norske menneskerettsloven (1999).  FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD 2006) skal sikre lik 

tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. EUs charter for 

grunnleggende rettigheter (Lisboa 2009) utfyller den europeiske menneskerettskonvensjon, og 

verner også mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering. 

 

EU-kommisjonen har i 2020 framlagt forslag til en Digital Services Act (DSA), som skal regulere de 

digitale plattformenes ansvar for ulovlig og skadelig innhold. Ny internasjonal lovgiving vil gjøre det 

enklere for norske myndigheter å følge opp og overvåke ulovligheter i den digitale verden, og gi 

nasjonale myndigheter et lovgrunnlag til stille krav til digitale aktører.  
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Eksisterende innsats 

 

OXLO-charteret Oslo – en by for alle danner verdigrunnlaget for kommunens arbeid med mangfold 

og likeverd. Handlingsplanen vil fornye verdiplakaten, til erstatning for Tiltaksplan mot nazisme, 

rasisme og intoleranse fra 2001.  

 

Som tiltak i handlingsplanen Stolt og fri vedtok bystyret i 2019 å bruke et inkluderende språk i sin 

språkprofil og i kommunikasjonen i og fra kommunen. Formidlingstrategien OXLO – Oslo Extra 

Large består av OXLO-sidene på kommunens internett, OXLO-prisen og OXLO-uka. Formidling skjer 

også gjennom nettverk og arenaer for dialog og debatt knyttet til OXLO-charteret. 

 

I saken Mangfoldet muligheter fra 2013 vedtok bystyret å legge prinsippene i det europeiske 

charteret for integrerende byer til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo. Det 

innebærer at kommunen sørger for at minoriteter er likestilt når det gjelder kommunale tjenester, 

og at kommunens ansatte gjenspeiler mangfoldet i byens befolkning. 

 

For at ledere og ansatte skal forstå og respektere begrepene mangfold og likestilling, tilbys 

obligatoriske kurs for ledere med strategisk og operativt lederansvar i kommunale virksomheter, 

om mangfoldsledelse og kompetanseheving om etnisitet, kjønns- og seksualitetsmangfold, og 

nedsatt funksjonsevne.  

 

Kommunen samarbeider med bedrifter og arbeidslivets organisasjoner om å utvikle verktøy og 

opplæringstilbud som fremmer inkludering og avdekker diskriminering i arbeidslivet. 

Kommunen samarbeider også med idretten og sivile organisasjoner om metoder og verktøy 

inkludering i frivilligheten i Oslo. Tilslutning til OXLO-charteret er i bruk som dokumentasjon på 

ikke-diskriminerende praksis. 

 

Byrådet vil som et tiltak i byrådserklæringen, fremme en handlingsplan for å styrke rekrutteringen 

av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn 

 

Som del av arbeidet for representativ rekruttering, drifter kommunen OXLO mentorordning for 

masterstudenter med flerkulturell bakgrunn, og rekrutteringsordningen for mennesker med 

funksjonsnedsettelser. 

 

I Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser er målet at kommunale tjenester skal 

være tilpasset brukere, utarbeide tiltak for universell utforming og kommunens ansatte skal ha 

kompetanse om god medvirkning, kunnskap om pårørendesamarbeid og gode holdninger til likeverd 

og inkludering.  

 

Oslo kommune har som tiltak i alkoholpolitisk handlingsplan dialog med utelivsbransjen om 

veiledning og kurs om diskriminering og trakassering i det forebyggende. Kommunen vil samarbeide 

med serverings- og skjenkenæring og nødvendige aktører for å utvikle en enklere ordning for å 

melde fra om diskriminering ved serverings- og skjenkesteder. Eksempler på samarbeidet med 

bransjen er pilotprosjektet Trygt sted i regi av organisasjonen Ut i Oslo og kampanjen Sammen 

setter vi strek for seksuell trakassering. Oslo kommune samarbeider også med 

Likestillingsombudet om felles innsats mot utelivsdiskriminering.  

 

I Osloskolen skal alle elever behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering, 

respektløse eller hatefulle ytringer. Demokrati og medborgerskap er ett tverrfaglig tema i 

fagfornyelsen og skal inn i alle fag der det er relevant. Skolen skal gi elevene historisk og kulturell 

innsikt og forankring, og fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer 
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og diskriminering. Mangfold skal anerkjennes som en ressurs.  

 

I arbeidet med å utvikle et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø, oppfordres skolene til å ta i 

bruk varierte læringsarenaer og invitere inn samfunnsengasjerte aktører i byen og skolens 

lokalmiljø. 

 

I Tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo, vedtok bystyret i 2017 at 

skoler, barnehager, og kommunale fritidstilbud skal forebygge og bekjempe mobbing og krenkelser 

og styrke arbeidet mot trusler, vold og hatkriminalitet. I dette arbeidet skal det utvikles verktøy for 

konflikthåndtering og oppfølging av tilfeller av hatytringer og diskriminering. Sivile aktører og 

frivillige organisasjoner involveres i arbeidet med å sikre et trygt og inkluderende miljø for barn og 

unge. 

 

I Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo styrker og videreutvikler Oslo 

kommune og Oslo Politidistrikt samarbeidet om det forebyggende arbeidet. Samarbeidet gjelder 

Osloborgere i alle aldersgrupper. Oslo kommune har et ansvar for å forebygge hatefulle ytringer, 

både legale og straffbare. På etats- og skolenivå arbeides det for et trygt og godt skolemiljø 

gjennom en rekke tiltak, ofte i samarbeid med frivillige organisasjoner. Oslo politidistrikt – sammen 

med domstolene – bidrar til å avklare hvilke hatefulle ytringer som er straffbare. I det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet anbefaler Politidirektoratet dialog og relasjonelle teknikker 

som samtale, mekling, veiledning, veiledning og mentorprogrammer. 

 

Kommunen styrker beredskapen mot vold, trusler, hatkriminalitet og overgrep i virksomheter som 

arbeider med barn og voksne med funksjonsnedsettelser, som del av Handlingsplanen for 

mennesker med funksjonsnedsettelser. 

 

Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger – strategier og innsatsområder 

 

Målet med handlingsplanen er å forebygge og begrense skade forårsaket av hatefulle ytringer og 

holdninger motivert av hat, frykt og beskyttelse av privilegier. 

 

Handlingsplanen vil omfatte innsats på disse områdene 

- Forebygge og begrense omfang av hatefulle ytringer og holdninger 

- Motvirke konsekvenser av hatefulle ytringer og holdninger 

- Konfrontere hatefulle ytringer og holdninger  

 

Handlingsplanen skal gi et mandat til ledere og ansatte i Oslo kommune, og bidra til å bygge en sivil 

samarbeidsstruktur i arbeidet mot hat, fordommer og diskriminering. Planen skal også 

videreutvikle samarbeidet med statlige myndigheter og styrke kunnskapen om hatefulle ytringer og 

holdninger. Kommunen innsats er tverrsektoriell og skal koordineres på tvers av fagområder. 

 

Kommunen vil samarbeide med statlige myndigheter om iverksettelsen av til tiltak i regjeringens 

handlingsplaner mot diskriminering av etniske og religiøse minoriteter, mennesker med 

funksjonsnedsettelse, og kjønns- og seksualitetsminoriteter. 

 

Kommunens innsats mot hatefulle ytringer og holdninger skal ikke være i konflikt med alles 

grunnlovfestede rett til å ytre seg fritt.  

 

Målgruppene for handlingsplanen er kommunens ansatte, sivile organisasjoner, næringsliv og 

akademia som arbeider mot hatefulle ytringer og holdninger, og Oslos befolkning generelt. 

Alle som bor i Oslo har et ansvar for forebygge og begrense hatefulle ytringer og holdninger, og 
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med domstolene - bidrar til å avklare hvilke hatefulle ytringer som er straffbare. I det
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- Forebygge og begrense omfang av hatefulle ytringer og holdninger

- Motvirke konsekvenser av hatefulle ytringer og holdninger

- Konfrontere hatefulle ytringer og holdninger
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samarbeidsstruktur  i  arbeidet mot hat, fordommer og diskriminering. Planen skal også
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holdninger. Kommunen innsats er tverrsektoriell og skal koordineres på tvers av fagområder.
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Alle som bor  i  Oslo har et ansvar for forebygge og begrense hatefulle ytringer og holdninger, og
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alle har rett til et vern mot skaden fordommer og diskriminering forårsaker. Innsats som gjelder 

kommunen som organisasjon har kommunale virksomheter og deres ledere og ansatte som 

målgruppe, og brukere av kommunens tjenester. Innsats som gjelder samhandling mellom 

kommunen og sivile aktører, har i tillegg disse aktørene som målgruppe. 

 

Strategi 1 – Forebygge og begrense omfang av hatefulle ytringer og holdninger 

 

Forebygging handler om å begrense omfanget av individuelle opplevelser av hatefulle ytringer og 

holdninger, ved å øke anerkjennelsen av mangfold og bidra til å endre rutiner og handlingsmønstre 

som forårsaker direkte og indirekte diskriminering.  

 

Strategien omfatter innsats som øker kompetansen og styrker kunnskapen om hat og fordommer 

og hvordan diskriminering virker. Innsatsen retter seg mot kommunen som organisasjon, 

tjenesteleverandør og arbeidsgiver; mot kompetanseheving for ansatte i kommunen, om samarbeid 

med arbeidslivets organisasjoner om inkluderende arbeidsmiljø, og samarbeid med stat og 

akademia om bygging av kunnskap. 

 

Innsats som gjelder kommunen som organisasjon 

 

Kommunen vil innarbeide funksjonsmangfold i verdiplakaten Oslo – en by for alle (OXLO-charteret). 

 

Kommunen vil styrke kompetansemiljøer som bistår bydeler og etater med praktisk råd- og 

veiledning om likeverdige tjenester og representativ rekruttering, og styrke opplæringstilbudet for 

kommunalt ansatte om mangfold og diskriminering. Kommunale virksomheter skal tilbys e-læring 

og steg-for-steg veiledning om hvordan aktivitets- og redegjøringsplikten i diskrimineringsloven 

skal ivaretas i strategiske planer på etats- og bydelsnivå. Opplæringen skal også omfatte vurdering 

av risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling for kommunalt ansatte. 

 

Kommunen vil aktivt involvere rådene for flerkulturelle minoriteter, personer med 

funksjonsnedsettelser og kjønns- og seksualitetsmangfold og gjøre bruk av rådenes kunnskap om 

skadevirkninger av hat, fordommer og diskriminering. 

 

Innsats som gjelder samhandling mellom kommunen, næringslivet og arbeidslivets organisasjoner 

 

Kommunen vil samarbeide med arbeidslivets organisasjoner om inkluderende arbeidsmiljø stille 

krav om at bedrifter andre aktører kommunen handler med, har en ikke-diskriminerende praksis. 

 

Innsats som gjelder kommunens samarbeid om bygging av kunnskap 

 

Kommunen vil samarbeide med staten og akademia om forskning, formidling og bruk av kunnskap 

om hat, fordommer og diskriminering. Kommunen vil samarbeide med universiteter og 

forskningsinstitusjoner om formidling og kunnskapsdeling for å spre kunnskap om hva som 

forebygger hatefulle holdninger og ytringer. 

 

Kommunen vil delta og dele kunnskap og erfaringer i internasjonale bynettverk 

 

Strategi 2 – Motvirke konsekvenser av hatefulle ytringer og holdninger 

 

Motvirkning handler om å begrense skaden hatefulle ytringer og holdninger er årsak til, ved å 

styrke vernet mot og oppfølging av ofre for hat, fordommer og diskriminering, og bidra til 

inkluderende praksis i arbeidslivet, innen utdanning, i utelivet og i frivilligheten. 
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Strategien omfatter innsats som styrker opplevelsen av rettferdighet hos ofre for hat og 

fordommer. Innsatsen retter seg mot den sivile beredskapen mot diskriminering, empowerment og 

trygge arenaer for rådgivning i diskrimineringssaker. 

 

Innsats som gjelder kommunen som organisasjon 

 

Kommunen vil styrke beredskapen mot diskriminering i egen organisasjon og utvikle verktøy som 

avdekker hat, fordommer og diskriminering. Kommunale virksomheter skal tilbys e-læring og 

veiledning om oppfølging av tilfeller av hatytringer og diskriminering, og informeres om 

kompetanse og opplæringstilbud i regi av sivile aktører og frivillige organisasjoner. 

 

Kommunen vil utvikle verktøy for å forebygge og håndtere hatytringer, fordommer og 

diskriminering, basert en gjennomgang av eksisterende kommunale ombuds arbeid, og kartlegging 

av art og omgang av diskriminering i møte med kommunen som arbeidsgiver og leverandør av 

tjenester. 

 

Kommunen vil i dialog med Kommunenes Sentralforbund bidra til å lage prosedyrer for oppfølging 

av folkevalgte som utsettes for trusler, og til å utarbeide en veileder med råd om hvordan 

forebygge og håndtere hatefulle ytringer som rammer folkevalgte og andre samfunnsdebattanter 

 

Innsats som gjelder samhandling mellom kommunen og sivile aktører 

 

Kommunen skal støtte opp om samarbeidet mellom frivillige organisasjoner med trygge arenaer for 

samtaler om hatefulle ytringer, rasisme, muslimfientlighet, homofobi og forakt mot 

funksjonshemmede.  

 

Kommunen skal styrke den systematiske oppfølging av diskrimineringssaker, fra de som tar imot 

klager, til de som tilbyr megling og juridisk veiledning, til formell klagebehandling hos politi og 

likestillingsnemnd. Samarbeid om oppfølgingen skal inkludere eksisterende kommunale ombud. 

 

Kommunen vil i dialog med utelivsbransjen utvikle en plattform for å bekjempe diskriminering og 

trakassering i utelivet, og gjennomføre målrettede kontroller og forebyggende veiledningsrunder 

på skjenkesteder. 

 

Strategi 3 – Konfrontere hatefulle ytringer og holdninger  

 

Konfrontering handler om å begrense spredning av hatefulle ytringer og holdninger og 

normalisering og alminneliggjøring av hat, fordommer, myter og tilvante forestillinger om etnisitet, 

rase og religion, kjønn og seksualitet, og mental og kroppslig funksjonalitet. 

 

Strategien omfatter innsats som synliggjøre en tydelig offentlighet, en aktivt handlende kommune 

som stiller opp mot hatretorikk og diskriminering og bygger allianser og arenaer for samhandling 

med frivilligheten og sivile kunnskapsmiljøer. Innsatsen retter seg mot mobilisering av ressurser i 

kommunen, frivilligheten og sivilsamfunnet, informasjons og holdningsarbeid, kampanjer og arenaer 

for dialog, fri samfunnsdebatt, og ansvarliggjøring og sikkerhet på internett og sosial medier. 

 

Innsats som gjelder kommunen som organisasjon 

 

Kommunen skal lage en veileder om bruk offentlige byrom og kommunale lokaler til arrangementer 

– kommunen vil stille krav om at arrangører har en ikke-diskriminerende praksis. Veilederen 
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utarbeides i samråd med Oslopolitiet, og i tråd med kommunens forskrift om politivedtekter. 

 

Kommunen vil arbeide for at kunst og skilting i byrom og offentlige bygninger, og bilder og tekst i 

kommunens informasjonsmateriell gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. 

 

Innsats som gjelder samhandling mellom kommunen og sivile aktører 

 

Kommunen vil kreve at søkere om kommunale støtte fra allmenne tilskuddsordninger har en  

ikke-diskriminerende praksis. Kravet gjelder ikke tilskudd til tros- og livssynssamfunn. 

 

Kommunen vil åpne skoler og fritidsklubber for holdningsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, 

og styrke samarbeidet på lokalt nivå om prosjekter og kampanjer. 

 

Kommunen vil samarbeide med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn om etablering av et 

lokal forum – STL Oslo – for religionsdialog, religionsfrihet og negativ sosial kontroll. 

 

Innsats som gjelder hat, fordommer og diskriminering på internett 

 

Kommunen vil ta initiativ til et prosjekt om ytringskultur på nett for å bevisstgjøre innbyggere i Oslo 

og å øke evnen til refleksjonen om skadevirkninger av hets og trakassering i nettfora og 

kommentarfelt. 

 

Kommunen vil utrede kommunens mulighetsrom til å begrense og forebygge skaden av hatefulle 

ytringer og holdninger på internett - med fokus på hatytringer på kommunens egne digitale flater, 

og i samarbeid med forskningsinstitusjoner, teknologiselskaper og sivile aktører – og i forståelse 

med statlige myndigheter. Konseptutredningen vil ses i sammenheng med kartleggingen av art og 

omfang av rasisme og diskriminering i (fysiske) møter med kommunen som tjenesteyter og 

arbeidsgiver. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Kunnskapsgrunnlag  

Oversikt over innsats i regi av sivile og frivillige aktører 
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