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I mange år har KIM notert med bekymring det svake tillitsforhold mellom minoritets-
befolkningen og politiet. Siden 1990 har KIM hatt en fortløpende konstruktiv dialog med
Justisdepartementet og politietaten om tiltak som kan bedre dette forholdet. KIM ønsker å gi
både departementet og politidirektoratet ros for å arbeide bevisst og målrettet gjennom en
årrekke for at politietaten skal være rustet til å betjene den mangfoldige befolkningen
samfunnet i dag har.

Men vi er på langt nær ved målet enda. Minoritetsbefolkningens  opplevelse  er fortsatt at det
ofte i vanskelige situasjoner oppstår hendelser som mange opplever som diskriminerende. Det
oppleves også ofte slik at når man klager på politiets atferd, blir ikke klagen tatt på alvor, men
henlagt uten resultat.

En rekke profllerte saker gjennom årene har aktualisert spørsmålet om politiet er i stand å ta
inn over seg og reagere på egne feil i tjenesten dersom det dreier seg om behandling av
personer med minoritetsbakgrunn. Fordi sakene i utgangspunktet har vekket sterke følelser,
har henleggelsene av sakene i store deler av minoritetsbefolkningen blitt sett på som bevis på
at SEFO eksisterer primært for å beskytte polititjenestemenn mot å ta ansvar for sine
handlinger.

Selv om en slik oppfatning er feil, er det symptom på en tillitskrise mellom politiet og
minoritetsbefolkningen.

Derfor ser KIM meget positivt på utredningen fordi det fokuserer på flere viktige forhold som
virker inn på publikums tillit til politiets arbeid: ulike kontrollmodeller, gjennomsiktighet,
polititrening, og til slutt på politiets evne til å lære av sine feil underveis.

I dette høringssvar fokuserer KIM på vårt gamle krav om at Norge skal følge anbefalingen
som er fremmet av Europarådets diskrimineringsorgan ECRI i 2007  General policy
recommendation no. 11 On Combating  Racism  and Racial Discrimination in Policing,  som
vedlegges høringssvaret. Anbefalingen består av i alt 20 punkter. KIM mener at vi har først
kommet i mål når alle 20 punkter er innført.
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Etter KIMs mening er en av svakhetene ved Finstadutvalgets arbeid at ECRIs anbefaling ikke
er tatt med i utvalgets arbeidsgrunnlag. Selv om alle anbefalingene til Finstadutvalget følges
opp, er det fortsatt et stykke igjen til målet.

Minoritetsbefolkningens opplevelse

Påstander om rasistisk og diskriminerende atferd fra politiets side oppstår ikke i et tomrom.
KIM har notert seg en utbredt oppfatning for eksempel blant minoritetsungdom at de blir
regelmessig forskjellsbehandlet av politiet. Det vekker bekymring at til og med de mest
lovlydige av minoritetsungdom kan oppleve å være redd for politiet. Personer som har klaget
over det de opplever som diskriminerende atferd, opplever at politiet tar imot klager og
deretter henlegger saken.

KIM ønsker å understreke hvor viktig det er at politiet og politiets arbeid oppfattes som
positivt av alle lag i samfunnet, enten man er svart eller hvit, kristen, ateist, eller muslim, født
i Norge eller innvandret. KIM har understreket gang på gang at dersom et segment av den
lovlydige befolkningen  opplever  at de forskjellsbehandles på grunnlag av etnisitet,
opprinnelsesland eller religion av lovens håndhevere svekkes etter hvert også denne gruppens
tiltro til at loven gjelder dem. De langsiktige skadene av dette vil koste langt mer å reparere i
etterkant enn å forebygge.

Når politiet setter i verk tiltak som skal forbedre tillitsforholdet mellom politiet og minoriteter,
må det samtidig arbeides for å motvirke et etterslep av negative erfaringer i minoritets-
befolkningen. Dess lengere politimyndighetene sitter på gjerdet, dess større blir etterslepet.

Utvalgets anbefaling av kontrollmodell

KIMs utgangspunkt når det gjelder vurdering av behovet for et kontrollorgan som kan fange
opp diskriminering og diskriminerende adferd i polititjeneste er  General policy
recommendation nr. 11  fra ECRI.

Pkt nr 10 i ECRIs anbefaling lyder slikt:
"To provide for a body, independent of the police and prosecution
authorities,entrusted with the investigation of alleged cases of racial discrimination
and racially-motivated misconduct by the police; "1

KIM synes det er viktig å vurdere utvalgets anbefalinger opp mot ECRIs anbefaling. Etter
KIMs mening vil den modellen som best ivaretar uavhengighetskriteriet, være det beste
valget.

I utvalgets egne vurderinger under pkt 13.2.5 vurderes kommisjonsmodellen (Alternativ 3) og
førsteinstansmodellen (alternativ 2) som nesten like gode ut fra et uavhengighetskriterium,
mens forbedret tosporsmodellen (alternativ 1) faller klart dårligst ut. Utvalget vurderer at
kommisjonsmodellen vil være modellen somframstår som mest uavhengig, selv om det er
liten faktiske forskjell mellom den og førsteinstansmodellen.

KIM viser til den samfunnsøkonmiske analysen som SSØ utførte for utredningen der de fire
modellene sammenlignes. SSØ vurderer alternativ 4 (Polititilsynsmodellen) som den
modellen som vil  være  mest positiv når det gjelder både uavhengighet, rettsikkerhet for
publikum, offentlig innsyn, og tillit hos publikum.

1 "Å opprette et organ, uavhengig av politiet og påtalemakten, med myndighet til å etterforske påståtte tilfeller av rasistisk
diskriminering og rasistisk motivert atferd i politiet;"
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Det er vanskelig for KIM å anbefale helt entydig én av de fire alternative modellene. Ut fra
utvalgets og SSØs analyser, mener KIM at valget står mellom Alternativ 2
(førsteinstansmodellen) og alternativ 4 (polititilsynsmodellen.) som de to som best ivaretar
uavhengigheten, rettsikkerhet for publikum og offentlig innsyn.

Utvalgets øvrige anbefalinger

Uavhengig av hvilke kontrollmodell som innføres, er det en rekke andre tiltak som må
gjennomføres dersom reformen skal lykkes i å forbedre situasjonen. KIM gir sin støtte til
samtlige av utvalgets over seksti anbefalinger av tiltak og forbedringer.

Nedenfor fremhever KIM en del av utvalgets anbefalinger som er spesielt viktig dersom
reformen skal nå opp til ECRIs 20 punkter.

Klager:
• Mer enhetlig saksbehandling i politidistriktene, bl.a. gjennom mer veiledning i

klagesaksinstruksen.
• Klagere og innklagede må få vite hvordan politiet har avgjort saken.
• Bruk av flere arbeidsmetoder i klagesaksbehandlingen enn skriftlig kommunikasjon

med klagere, for eksempel dialogpregede møter.
• Offentligheten må få større kjennskap til klageordningen og klagesaksbehandlingen.

Ordningen må bli bedre kjent i politiet.

Diskrimineringssaker:

• Anmeldelser og klager som inneholder diskrimineringspåstander blir grunnlag for
nasjonal erfaringslæring i regi av Politidirektoratet, jf. også kapittel 12.

• Politidirektoratets klagesaksinstruks konkretiseres slik at politidistriktene får bedre
veiledning med hensyn til å overvåke mulig indirekte diskriminering.

• Det utpekes eller engasj eres en diskriminerings/mangfoldsansvarlig tilknyttet
politidistriktets ledelse i de distrikter som ikke allerede har en slik ansvarlig, med bl.a.
ansvar for overvåking av distriktets saker om diskriminering og ved analyse av PO-
logg, arrestjournal med mer.

• Politiet anbefales å videreutvikle det konsultative samarbeid med for eksempel
Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter og Organisasjon mot
offentlig diskriminering som ledd i samfunnsdialogen og for å styrke
erfaringslæringen.

• Spesialenheten anbefales å styrke samfunnsdialogen med organisasjoner som har
erfaringer og kompetanse på dette området.

• Ytterligere utredninger og forskning må undersøke om og i hvilken grad den
skjønnsbestemte tjenesteutøvelsen preges av diskriminerende (rasialisert) profilering.

Offentligheten:
• Klageorganet må profilere seg som en uavhengig rettssikkerhetsgarantist og føre en

bredere kommunikasjon med offentligheten også på saksnivå.
• Klageorganet bør styrke kontakten med det sivile samfunn på andre måter emi

gjennom media, for eksempel i form av åpne informasjonsmøter og med spesielle tiltak
for å nå grupper som har minst tillit til kontrollmekanismene for politiet

• Informasjon fra klageorganet må foreligge på flere språk.
• Innsynsrett bør gjelde som hovedprinsipp i påtaleavgjørelser.
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• Politidirektoratet bør vurdere å offentliggjøre sammendrag av avgjorte disiplinærsaker
på politiets hjemmeside.

• Politiet må mer aktivt informere om klagesaksbehandling og saksbehandlingsresultater.
• Politiets hjemmesider sentralt og lokalt må gi mer brukervennlig, oppdatert og

konsekvent informasjon om ordninger for klager og anmeldelser og politiets
håndtering av anklager mot politiet.

Mangler ved utredningen i forhold til ECRIs anbefalinger

Selv om denne utredningen anbefaler en rekke tiltak som etter KIMs mening vil forbedre
politiets innsats overfor og forhold til minoritetspublikum, har vi ikke kommet i mål når det
gjelder gjennomføring av ECRIs generelle anbefaling nr. 11. Dette er ikke ment som kritikk
av Finstadutvalget, da flere av disse tiltak ikke lå innenfor utvalgets mandat.

Dersom samtlige av Finstadutvalgets anbefalinger gjennomføres, står likevel følgende tiltak
igjen for at norsk praksis kommer i samsvar med ECRI:

• Lovforbud mot raseprofilering2 (racial profiling)
("Politiets bruk, uten objektiv begrunnelse, av grunnlag som rase, hudfarge, språk,
religion, nasjonalitet eller nasjonal eller etnisk opprinnelse i kontroll, overvåkning
eller etterforskningsaktiviteter")

•  Å innføre en "rimelig mistanke" bestemmelse, slik at myndighet til å gjennomføre
kontroll, overvåking og etterforskningsaktiviteter bare kan utøves når det foreligger en
mistanke som er grunnlagt på objektive kriterier.

• Å ta i bruk en bred definisjon av "rasistisk hendelse"
(" enhver hendelse som oppfattes som rasistisk av offeret eller andre personer')

KIM mener i likhet med ECRI at vi trenger en del lovbestemmelser i bunn når man skal
arbeide for et bedre forhold mellom politiet og minoriteter. Diskrimineringslovens forbud mot
diskriminering på grunnlag av etnisitet gjelder selvfølgelig alle i samfunnet, også politiet.

Selv om diskrimineringsloven kan anvendes mot anmeldte tilfeller av racial profiling, mener
KIM at et spesifikt forbud mot raseprofilering i politiet vil ha en viktig signaleffekt.

ECRIs anbefaling 3 gjelder behovet for en bestemmelse i politiinstruksene om oppgaver
knyttet til kontroll, overvåkning og etterforskning.

Enn videre:

• Å innføre ordninger for råd og støtte for ofre for diskriminering eller rasistisk motivert
atferd av politiet

• Å rekruttere personer fra underrepresenterte minoriteter til politiet og sikre at de har
like muligheter til avansement i sine karierrer

• Å gi personer som er i kontakt med politiet, men ikke forstår det offisielle språket,
tilgang til profesjonelle tolketjenester

Utredningen sier lite om klagerens behov for råd/veiledning, rettshjelp og offerstøtte.
Likestillings- og diskrimineringsombudet, så vel som en del frivillige organisasjoner, kan

2 Det fmnes ingen offisiell norsk oversettelse av begrepet 'racial profiling' Finstadutvalget bruker 'diskriminerende
/rasialisert profilering'

Side 4 av 8



allerede i dag dekke en del av behovet, men kan neppe dekke alle aktuelle saker på landsbasis.
KIM mener det er viktig at når Justis- og politimyndighetene arbeider videre med oppfølging
av denne utredningen, ser man nøye på hvordan klagere som har opplevd etnisk
diskriminering kan få støtte og juridisk veiledning og bistand fra hjelpere både innenfor og
utenfor politiet. Videre er det viktig at politiet bevisst bruker professionelle tolker der det er
nødvendig og der det er mulig.

Politidirektoratet og Politihøgskolen har arbeidet med rekruttering av minoriteter til politiet i
en årrekke, og skal ha ros for det. Selv om det er tydelig framgang når det gjelder minoriteter i
polititjeneste, vil rekutteringsarbeidet være viktig mange år framover.

Med vennlig hilsen

Anita Rathore
Leder KIM

Saksansvarlig:
Steven Meglitsch
Seniorrådgiver
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