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Åpent brev til Statsminister Erna Solberg og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen 

 

Help Jødene Hjem er en norsk partipolitisk og livsynsmessig uavhengig paraplyorganisasjon 
som har to hovedformål: Å hjelpe jøder som lever under vanskelig forhold, som krig, sult, 
fattigdom eller antisemittisme i å flytte til Israel og starte et nytt liv der uten forfølgelse eller 
å bli utsatt for ringeakt, og å bekjempe jødehat.  

Den internasjonale Holocaustdagen, 27. januar i år, hadde en verdig markering med virtuelle 
innslag og med innsalg fra Akershus-kaien hvor de norske jødene be deportert fra. 
Statsministeren bidro på en verdig måte og opplyste blant annet om Handlingsplan mot 
antisemittisme for 2021 – 2023, som er en videreføring av tidligere handlingsplan. 
Arrangementet ble beklageligvis ikke viet oppmerksomhet i NRKs sentrale nyhetssendinger 
over TV.  

Det er burde være unødvendig å minne om hva jødehat har ført til opp gjennom historien 
som pogromer og nazistenes folkemord på mer enn 6 millioner jøder. Det burde derfor også 
være en selvfølge at vår statlige kringkasting går i bresjen for å bekjempe jødehat, men 
dessverre har det vist seg at de gjennom en rekke innslag faktisk gjør det motsatte. Hjelp 
Jødene Hjem er dypt bekymret for dette og de konsekvenser det kan få. 

Vi vet at svært mange norske jøder ikke tør eller ønsker å vise offentlig sin religiøse eller 
etniske tilhørighet og i særdeleshet de som i tillegg har familiære tilknytninger til Israel. Her 
bærer det norske samfunnet et stort ansvar og kringkastingen i særdeleshet, for ikke å nøre 
opp under det hatet som ulmer blant mange i Norge og som leder til slik frykt eller 
usikkerhet. Videre kan det nevnes at det i 2020 ble det publisert en undersøkelse med 
jødiske respondenter hvor 89 prosent svarer at de føler at antisemittismen har økt de siste 5 
årene (2014-2019) 16 000 mennesker ble spurt i 12 europeiske land. 
 
Kun én uke skulle det ta fra statsministerens appell ble holdt til NRK kringkastet usminket 
jødehat i beste sendetid på programmet «Shaun på P13». Dette er trolig det groveste 
angrepet mot jøder som til nå har vært kringkastet av NRKs ansatte! Vi er kjent med at 
innslaget er klaget inn for Kringkastingsrådet og at det er inngitt politianmeldelse for 
overtredelse av straffelovens § 185, og støtter både klagene og anmeldelsen.  

Vi er imidlertid av den oppfatning at så vel regjering som NRK uavhengig av dette må 
igangsette umiddelbare tiltak for at slike hatefulle og diskriminerende ytringer ikke blir 
fremsatt i statlige mediekanaler, uansett hvilken minoritet ytringene skulle rette seg mot.  

Hadde dette vært et enkeltstående tilfelle, ville vi ikke være like bekymrede, men både det 
forhold at det har vært en rekke innslag de senere årene som klart har vært antisemittiske 
og i særdeleshet det forhold at NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen sier til 
nyhetsbyrået NTB at episoden «ikke vil få konsekvenser for Matheson» viser at NRK ikke 
synes å være seg sitt ansvar bevisst. Dette ble ytterligere bekreftet ved innslaget på «Nytt på 
Nytt» 5. februar i år hvor programleder Bård Tufte Johansen latterliggjorde dem som har 
reagert på Mathesons antisemittiske tirade, samt at det uttrykke sympati for Matheson ved 
å vise en person som blir brutalt behandlet med kommentaren: «Det blir nok siste gang 
programleder Shaun Henrik Matheson sier noe stygt om jøder på NRK Radio.» Det viser at 
NRK generelt og underholdningsavdelingen i særdeleshet ikke ser ut til å ha lært noe som 
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helst, hverken av denne eller tidligere innslag med hets mot Israel og jøder, så som Satiriks 
jødesvin-vits og utsagnet til programleder Bård Tufte Johansen i «Nytt på Nytt» 15. januar i 
år at «Israel vaksinerer for fullt – men ikke palestinerne. Det er dumt å kaste bort vaksiner på 
noen som skal dø snart.». 
 
Det har vært en markant økning av voldelige antisemittiske handler verden over de senere 
årene både med rot i nynazistiske miljøer og i islamittiske, herunder drap av en jødisk vakt 
utenfor synagogen i København for noen år siden. Disse handlingene springer ikke ut av et 
intet, men er et resultat av en økende trend med antisemittiske ytringer både i ordinær 
presse, men i særdeleshet i sosiale medier hvorav mange er forkledd som antisionistiske 
eller antiisraelske.  

Ett av de forholdene som er med på å forsterke denne tendensen er den gjentagende 
demoniseringen av staten Israel. Vi snakker her ikke om normal saklig og begrunnet kritikk, 
men vulgær kritikk som delegitimerer landets rett til å eksistere. Her bærer norske medier et 
stort ansvar, også NRK, men vi har ikke sett antydninger til selvkritikk. Demonisering av en 
folkegruppe er ett av de elementene som danner kjeder som leder til folkemord.  

Før vi ser nærmere på enkelte sider ved det aktuelle innslaget i «Shaun på P13» vil vi gjerne 
nevne senere tids overtramp fra NRK: 
 

• 18. mars 2019 hentet Lindmo inn en artist og lot ham framføre en sang med 
folkemordanklage mot Israel.  

• I juli 2019 måtte NRK Satirik beklage den famøse Jødesvin-sketsjen. 

• 27. mars 2020 var komiker Sigrid Bonde Tusvik gjest i humorprogrammet «Nytt på 
nytt» hvor hun sa: «Israelerne jobber hundre prosent med å drepe palestinerne.» 

• 15. januar 2021 sa programleder Bård Tufte Johansen i «Nytt på Nytt»: «Israel 
vaksinerer for fullt – men ikke palestinerne. Det er dumt å kaste bort vaksiner på 
noen som skal dø snart.». 

• Siden sommeren 2020 har NRK hatt tilgjengelig på nett-tv filmen Tårnet. Den 
fremstiller terrorangrep mot israelere som «magiske», inneholder plakater med 
hyllest av terrorgruppen PFLP og makaber humor om selvmordsangrep. Det er særlig 
alvorlig at filmen er rettet mot barn og ungdom og velegnet til å gi dem et 
fiendebilde av Israel og jøder generelt. 

 
Flere organisasjoner har analysert det aktuelle radioinnslaget, og vi skal ikke gjenta disse her. 
VI tar det for gitt at disse er kjent både for statsminister og for kringkastingssjefen. Vi ønsker 
imidlertid å rette et spesielt søkelys på to utsagn, fordi de er foruroligende nært forbundet 
med klassisk antisemittisme:  

«Skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så 
gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne 
barn.» 

Formuleringen «Guds utvalgte folk», i en slik kontekst er ikke ment som noe annet enn et 
frontalangrep på jøder og jødedommen og fremmer dermed diskriminering og jødehat, og 
føyer seg inn i rekken av klassiske antisemittiske utsagn om «det utvalgte folk» som grådige 
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og hevngjerrige. På den måte rammer kritikken ikke Israel som sådan, men landets jødiske 
befolkning og derved også jøder generelt.  

Videre gjentas en av de oftest fremsatte løgnene om Israel ved at det står « … tusenvis av 
mennesker blir drept, gjerne barn.» Dette er en utilslørt beskyldning om at Israel, og i denne 
konteksten, jødene, bevist dreper barn. Dette er en av de mest avskyelige antisemittiske 
påstandene opp igjennom historien, og som har ført til massakre på tusenvis av jøder. 
Beskyldningene om at jødene dreper barn for å benytte blodet i produksjonen av usyret 
brød i forkant av Pesach, er en slik typisk anklage, og som ofte foranlediget grusomme 
pogromer.  

Det andre utsagnet, og som må sees i sammenhengen med det utilslørte ønske om å 
fordømme jødene og jødedommen for deres barbariske handlinger ved at de liker å drepe 
barn, er følgende utsagn: 

«Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket. Det går ikke an å si. Beklager, jeg 
skjønner det. Pokker også.» 

Programleder kommer her med den alvorligste angrepet på Israels jødiske befolkning idet 
det her uttrykkes et utilslørt ønske om at de må bli rammet av viruset med alvorlig sykdom 
og død som resultat.  Dette skaper assosiasjoner til ideologier og bevegelser preget av 
rasisme og jødehat, som vi på det sterkeste vil ta avstand fra, og som vi er sikre på at heller 
ikke NRK ønsker å bli sammenlignet med.  

Disse ytringene er uomtvistelig diskriminerende og hatefulle. Vi kan ikke ha en statlig 
kringkasting som fremmer slike. Vi oppfordrer staten å være seg sitt eieransvar bevisst ved i 
handling å forhindre at jødehat blir kringkastet av NRKs ansatte og å iverksette 
opplysningstiltak som kan være med på å motvirke det hatet mot jøder som nesten daglig 
spres i landet. Vi oppfordrer videre regjeringen til umiddelbart å iverksette en granskning av 
NRK, både nyhetsdekning og innslag i underholdningsprogrammer o.l.  

Vi forventer at kringkastingssjefen iverksetter egne interne tiltak for å se hvor det har gått 
galt og lære av sine åpenbare feil, for på den måte å forhindre at ytterligere jødehat spres fra 
statskanalen. 

 

For Hjelp Jødene Hjem 

 

Øyvind Bernatek /s/      Rebekka Herberger Rødner /s/ 

styrets leder         daglig leder  

 
 
 


