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Antirasistisk Senter har kommentarer til et utvalg av komiteens anbefalinger:

Anbefaling nr 8 — Diskrimineringsgrunnlag
Anbefaling nr 9 — Dialog og tiltak mot diskriminering
Anbefaling nr 10 — Tolketjenester
Anbefaling nr 13 — Nødvendige helsetiltak av mental og fysisk art i flyktningemottak
Anbefaling nr 14 — Fri rettshjelp
Anbefaling nr 15 — Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
Anbefaling nr 21 — Hatefulle ytringer og hatkriminalitet
Anbefaling nr 23 — Implementering av Durban-erklæringen og -handlingsprogrammet

Anbefaling nr 8 — Diskrimineringsgrunnlag — bruk av begrepet rase
Vi påpeker at den norske NGO-skyggerapporten  ikke  er et omforent dokument. Det er derfor ikke slik
at de frivillige organisasjonene samlet støtter myndighetenes vurdering om at rase ikke bør inkluderes
som diskrimineringsgrunnlag i loven, da mange av organisasjonene har ikke tatt noe standpunkt til
dette.

Ole Jørgen Anfindsens bok «Selvmordsparadigmet» og den påfølgende debatt om bistand til Afrika,
og Harald Eias programserie i NRK «Hjernevask» og hans bok «Født sånn eller blitt sånn», samt
debattene som fulgte i 2010, viser at rasebegrepet opptrer også utenfor de mørkeste avkrokene i vårt
samfunn.

Antirasistisk Senter mener at selv om det er grunner til å støtte myndighetenes vurdering, brukes
rasebegrepet fortsatt som forklaringsfaktor i politisk debatt og i noen grad innen vitenskap.
Standpunktet om at rase ikke eksisterer, og at begrepet derfor ikke er relevant og ikke skal brukes i
lovgivningen kan etter vårt syn ikke være tatt en gang for alle, men være gjenstand for stadig
vurdering sett opp mot utvikling innen så vel samfunnsdebatt, forskning som politisk ideologi.

Anbefaling nr 9 - Dialog og tiltak mot diskriminering
Til anbefalingen om regelmessige konsultasjoner med berørte grupper og lokalsamfunn:

Barne- likestillings- og inkluderingsministeren har invitert til dialogmøter, men vi savner en
regelmessighet i dialog når det gjelder de ulike handlingsplanene på området. Det inviteres til møter,
men ikke systematisk.

Når det gjelder rapporteringen til FNs rasediskrimineringskomite har konsultasjonene og dialogmøtene
vært holdt systematisk. Når det gjelder andre handlingsplaner, som eksempelvis handlingsplanen mot

tvangsgifte, har ikke konsultasjonen med organisasjonene som jobber på dette området vært
systematiske. Også når det gjelder  Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk

diskriminering 2009-2012,  har konsultasjonene vært sporadiske.

KIM framheves som rådgivende organ og faglig oppdatert høringsinstans, og det er bra, men vi savner
at de nasjonale ressursmiljøene, som er rettighetsbaserte organisasjoner og sterke leverandører på



antidiskriminerings- og likestillingsfeltet, trekkes fram på samme måte. Senter for forskning på
sivilsamfunn og frivillig sektor publiserte for kort tid tilbake rapporten «Tilpasninger til endringer i
økonomiske rammevilkår», der Antirasistisk Senter er en av fire organisasjoner som undersøkes.
Rapportens konklusjon avsluttes med følgende ord: «Det er behov for at myndighetene i større grad
har øye for denne type kompetansesentra som både opptrer interessepolitisk, men også som lytteposter
og innovatører innenfor sitt arbeidsfelt.»

Til anbefaling om å gjenåpne Psykososialt senter for traumatiserte flyktninger:

HOD konkluderer med at det psykososiale arbeidet med flyktninger er styrket etter nedleggelsene av
Psykososialt senter. Her viser vi til NGOenes skyggerapport, punktene 26-36, som er levert av
Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, som konkluderer med det motsatte og er spesielt
opptatt av at det er alt for lite behandlingstilbud for torturofre, og at de regionale sentras mulighet for å
drive klinisk behandling er avgrenset, mens utvalget påpeker at klinisk praksis er nødvendig for
utvikling og oppdatering av kompetanse i disse sentraene, som skal fungere som kompetansesentra
overfor i sin region.

Anbefaling nr Tolketjenester

Komiteen anbefaler bedre tilgjengelighet og kvalitet, lovrestet rett til profesjonell tolking innen
offentlige tjenester, forbud mot bruk av mindreårige og slektninger som tolker.

BLD viser til at det er et problem at godt kvalifiserte tolker går over i andre yrker, og at det er
nødvendig å sikre gode lønns- og arbeidsforhold for tolkene. At departementet tar aktivt tak i lønns-
og arbeidsforhold for tolker er nødvendig og positivt.

Vi merker oss at BLD vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere mulige virkemidler for å unngå
at barn benyttes som tolk i offentlig sektor, og at det er utarbeidet veiledende anbefalinger som
«ventelig vil motvirke» barn og andre slektninger som tolk. Dette er en alt for passiv holdning til en
etisk tvilsom praksis. Det bør i det minste gå ut retningslinjer som klart sier at barn ikke skal brukes
som tolk.

Vi mener også at

opplæring i kommunikasjon via tolk bør være obligatorisk i utdanning til yrker innen offentlig
tjenesteyting,

tilbudet om morsmålsundervisning bør styrkes i grunnskole og videregående, uten slik
undervisning forvitrer morsmålet og vi mister en naturlig tilgang av språkkompetanse som er
nødvendige blant annet i tolking
vi anbefaler at det gjennomføres regelmessige undersøkelser av status og tilstand, når det
gjelder bruk av tolk innen helsetjeneste, straffesakskjeden og andre offentlige tjenester for å
sikre at kvaliteten på og bruk av tolketjenester ikke hindrer likeverdige offentlige tjenester for
alle

Anbefaling nr 13 - Nødvendige helsetiltak av mental og fysisk art i flyktningmottak
Vi fokuserer her på den delen av komiteens anbefaling der den statlige parten anbefales å gi
nødvendige helsetjenester av mental og fysisk art ytet av spesielt opplærte, kvalifiserte ansatte.

Helse- og Omsorgsdepartementet viser til Opptrappingsplanen for psykisk helse, men at målet om å
sørge for psykologisk kompetanse i kommunene ikke ble innfridd i «tilstrekkelig grad». Det er
igangsatt et rekrutteringsprogram for å få psykologer til kommunene.



Vi vil påpeke at selv om opptrappingsplanen for psykisk helse innfris, vil ikke dette nødvendigvis
avhjelpe behovet for kompetanse og kvalifisert hjelp for personer med PTS. Det er en pulverisering av
ansvar når dette legges på kommunalt nivå. Det er lite trolig at kommuner kommer til å prioritere
kompetanse innen behandling av traumatiserte flyktninger når ressurser skal fordeles og ansettelser
skal foretas. Det å sikre mulighet for klinisk behandling innen de regionale ressurssentra om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging vil være et sikrere og mer målretta tiltak.

Anbefaling nr 14 - Fri rettshjelp
Antirasistisk Senter ser det som et positivt steg at anbefalinger om fri rettshjelp fra LDO og nemnda
likestilles med anbefalinger fra Sivilombudsmannen.

Her vil vi i tillegg påpeke at de fleste saker der personer har opplevd diskriminering og trakassering,
på grunn av art, omfang eller bevisets stilling, ikke vil bli påtalt og behandlet i rettsvesenet, men de
som er krenket trenger likevel en form for hjelp for å komme over krenkelsene. Slike tilfeller vil ikke
få hjelp av Likestillingsombudet. Her spiller organisasjonene en viktig rolle, ved å invitere til samtale,
rettsopplysning, rådgivning og hjelp til selvhjelp.

Det er viktig å styrke de frivillige organisasjonenes rådgivnings- og selvhjelpsarbeid i
diskrimineringssaker. 1 dag mottar de aktuelle organisasjonene kun noen få hundre tusen til sammen
for å drive slikt rådgivningsarbeid (da er bevilgningen til NOAS til rådgivning for asylsøkere holdt
utenfor, da dette ikke er diskrimineringssaker). Det offentlige tilbudet vil alltid ha en høyere terskel
enn organisasjonene, og organisasjonene er derfor vesentlige når det gjelder lavterskeltilbud. Men
dette arbeidet må ytes støtte i en helt annen størrelsesorden enn i dag, slik at en har en reell sjanse til å
gjøre en forskjell.

Anbefaling nr 15 - Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
Handlingsplanene mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap burde etter vårt syn vært en del av
handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, og allokering av ressurser til de ulike områdene som hører
inn under vold i nære relasjoner bør stå i forhold til problemets omfang. Det gjør det ikke i dag, og det
fører til en overdimensjonering av problemer som angår «de andre», mens problemer som angår alle -
også «oss» - blir tilsvarende underdimensjonert. Dette fungerer i seg selv stigmatiserende.

Anbefaling nr 21 - Hatefulle ytringer og hatkriminalitet
Til anbefalingen om «klar og transparent definisjon av hatefulle ytringer og hatefulle forbrytelser»:

Vi tolker FN-komiteens anbefaling som en oppfordring til å vurdere tolking av definisjonen hatefulle
ytringer i straffeloven, og grensen mot det straffbare. Grensen for lovlige ytringer har i praksis vært
slik at kun er ytringer som oppfordrer konkret til voldelig handling mot konkrete og beskyttede
grupper som er blitt rammet av slikt forbud. Krenkende ytringer rettet mot «innvandrere» som gruppe
har for eksempel ikke blitt kjent straffbare, mens slike ytringer mot en konkret etnisk gruppe,
eksempelvis «jøder», i noen tilfeller har blitt kjent straffbare.

Vi er kjent med at det april 2012 har falt en dom høyesterett som skiller seg fra de øvrige saker som
har blitt pådømt; dette gjelder en mann som ble dømt etter straffeloven §135 a for å ha kalt en dørvakt
«jævla neger» og retten begrunnet dommen med at utsagnene «måtte forstås som beskyldninger mot
fornærmede om at han på grunn av hudfarge/etnisk opprinnelse var uegnet for det arbeid han utførte.
Dette innebar en nedvurdering av vedkommende.»

Denne dommen representerer noe nytt i tolkingen av §135 a, og en grense for tillatte ytringer, som vi
mener er positiv.



Justisdepartementet viser til Norges første handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig
ekstremisme, Felles trygghet - felles ansvar, lagt fram av Stoltenberg-regjeringen i november 2010. Vi
vil også rette oppmerksomheten mot denne, og spesielt et avsnitt som omhandler ekstreme ytringers
konsekvens:

Det er kjent at det pågår radikalisering i enkelte av de ekstreme islamistiske miljøene i Norge. Noen få
karismatiske lederskikkelser legitimerer og forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel, og
oppfordrer andre til å støtte ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet. I kraft av rollen som
veiledere kan de være sentrale i å radikalisere andre.'

Dette avsnittet viser at departementet er bekymret for at ytringer fra lederskikkelser kan føre til
radikalisering i islamistisk retning. Det er et paradoks at slike bekymringer sjelden uttrykkes fra
offentlig hold når det gjelder ytringer fra lederskikkelser innen det høyreekstreme miljø. De
smertefulle erfaringene fra sommeren 2011 må etter vårt syn føre til en revurdering av synet på
sammenhengen mellom det ekstreme høyres hatefulle ytringer og holdninger, og voldelige handlinger.
Anders Behring Breivik ytret seg i både det offentlige. Holdninger som ligger tett opp til ABBs, dvs
konspirasjonsteorier om muslimske innvandreres hensikt om å islamisere samfunnet og fortrenge
de/det norske, er uttrykt i offentligheten av mange, inkludert personer i toneangivende politiske
posisjoner.

Selv om ikke alle som deler ABBs synspunkter vil handle tiIsvarende og særlig ikke i samme omfang,
er det naivt å tro at det ikke finnes flere individer i de ekstremistiske gruppene som vil kreve at
handling følger ytring. Ikke alle slike ytringer skal anmeldes og pådømmes, men også hatefulle
ytringer som ligger innenfor grensen for det lovlige trenger et tilsvar og motreaksjon, på høyt politisk
nivå.

Anbefaling nr 23 - Implementering av Durban-erklæringen og -handlingsprogrammet
Antirasistisk Senter setter pris på den konstruktive og modige rollen Norge har spilt i
Durbankonferansen og ikke minst i arbeidet opp mot revisjonskonferansen i Geneve i 2009. Det synes
for oss som om at Norge etter Durbankonferansen har utarbeidet handlingsplaner på en mer
systematisk måte, og i større grad lagt vekt på å dokumentere status og bygge tiltak på slik
dokumentasjon, tolker det slik at handlingsprogrammet fra Durban og oppfølgingskonferansen i
Geneve har hatt en positiv effekt som veiviser i arbeidet mot diskriminering i Norge.

1 Felles trygghet — felles ansvar, s 10


