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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo til Handlingsplan mot
hatefulle ytringer og holdninger
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
til forslaget til Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
Vi synes dette er en veldig viktig handlingsplan, og er glade for at den er så
omfattende. Vi er spesielt positive til at bilder og materiell i kommunen skal speile
mangfoldet i byen vår. Dette sikrer bred representasjon, som vi tror at vil føre til at
flere føler seg sett og verdsatt, og samtidig vil føre til at Oslos identitet som
flerkulturell by styrkes.
Vi mener at det er bra at det foreslås at det fortsatt skal jobbes for representativ
rekruttering i kommunen. I den forbindelse synes vi at kommunen også bør
tilstrebe bredere og bedre representasjon i alle råd og organer i Oslo kommune.
Likestillingsloven sikrer oss kjønnsbalanse i råd og utvalg, men vi mener at Oslo bør
gå frem som et eksempel og aktivt jobbe for representasjon når det kommer til
bakgrunn, funksjonsnivå og kjønnsidentitet her.
Vi mener også at det bør stå mer om økt kunnskap om rasisme og diskriminering i
handlingsplanen. Særlig opplever vi at det vi lærer på skolen, og lærerne vi møter
bærer preg av en holdning om at rasisme og diskriminering ikke skjer i særlig stor
grad i Norge. På pensum lærer vi om Rosa Parks og Martin Luther King, men ikke
om Eugene Ejike Obiora og Johanne Zhangjia Ihle-Hansen; med andre ord er
rasismekunnskapen vår basert på fortid og fjerne land, ikke tiden vi lever i, og vårt
eget samfunn. Vi opplever også at mange lærere er usikre på hvordan de skal
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håndtere rasisme og diskriminering i skolen, og dette mener vi at det eksplisitt bør
stå noe om at de skal ha kunnskap i, i handlingsplanen.
Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt
hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo
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