
Sier vi – ressurs til markering av 10 år siden 22. juli 2011 
 
Hvordan snakke med barn og unge om fremmedfrykt, polarisering og ytterliggående 
holdninger? Den norske kirke har ansvar for å være en motstemme i møte med dette. Hvert 
år treffer ansatte og frivillige 33.000 konfirmanter. Hvordan snakker kirken med dem og 
andre ungdommer om dette temaet? Ved markeringen av 10 år siden 22. juli kan man bruke 
noen av ressursene som finnes for å arbeide med disse temaene i menigheten. 
  
Om «-Sier vi» 
«-Sier vi» er utarbeidet av Kirkelig Dialogsenter og utgitt av Mellomkirkelig råd, og ligger på 
ressursbanken.no og siervi.no. Opplegget vil bidra til bevissthet om antisemittisme, 
muslimfiendtlighet og rasisme mot rom, slik kan man lettere gjenkjenne ulike former for 
rasistiske ytringer. Slik kan vi bidra til et oppgjør med bevisst hat eller ubevisste stereotypier 
i menigheten eller samfunnet.  
  
I heftet finnes mange ulike øvelser og refleksjoner tilpasset ungdom. Oppleggene er laget for 
at deltakerne skal: 

• Erfare hvor ødeleggende fordommer og frykt for det fremmede er for 
enkeltmennesker og samfunnet 

• Lære å gjenkjenne antisemittisme, islamofobi og rasisme  
• Lære om kristen tro og kristent ansvar i møte med slike holdninger 
• Lære å reflektere over egen tro og hva det betyr for identitet og handlinger 
• Lære å møte mennesker med respekt for forskjellighet, og vise nysgjerrighet for hva 

andre kan fortelle oss 
• Lære å lese bibeltekster ansvarlig ut fra kontekst og historie. 

 
Anbefalte øvelser å starte med:  

• Sjiraff og sjakalspråket. Denne øvelsen handler om å ta ansvar for hvordan vi 
kommuniserer med hverandre på en god måte. http://siervi.no/?page_id=33#page-
221  

• Skjellsordbok. Denne øvelsen bevisstgjør deltakerne på språket vi bruker om andre 

http://siervi.no/?page_id=33#page-212  

• Hybelannonsen. Denne øvelsen synliggjør egne fordommer og forestillinger 
http://siervi.no/?page_id=73#page-149  

• Påstander. Denne øvelsen handler om å gjenkjenne stereotypier og fordommer. Hva 
er hva, og når glir det ene over i det andre? http://siervi.no/?page_id=73#page-230 

• Bibelstudium Matteus 25, 31-46 (Dommen) http://siervi.no/?page_id=73#page-86 
 
Hele opplegget «-Sier vi» kan lastes ned gratis på: 
https://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2017/homo-hore-jode-terrorist-svarting-sier-vi/#na 
eller leses i nettutgaven http://siervi.no/  
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