
er en fellesbetegnelse på
hatefulle ytringer, vold og lovbrudd 

utført på grunn av en persons

- HUDFARGE
- ETNISKE OPPRINNELSE

- SEKSUELLE ORIENTERING 
ELLER KJØNNSUTTRYKK

- FUNKSJONSEVNE
- RELIGION ELLER LIVSSYN

HAR DU BLITT
UTSATT FOR
HATKRIMINALITET?

Det er viktig at du får fram hva du 
mener var motivet for overgrepet 
og begrunner dette. 

Det er en fordel å anmelde så 
raskt som mulig etter hendelsen, 
mens du husker flest mulig detaljer.
Vitner kan også anmelde 
hatkriminalitet.

Hvis du ønsker å snakke med
oss om hvordan du anmelder, 
eller om opplevelsen av ditt 
møte med politiet, ta kontakt 
med Antirasistisk senter på:
 
telefon 23 13 90 00 
eller send en epost til 
epost@antirasistisk-senter.no

På www.antirasistisk-senter.no finnes 
det også et eget skjema der du 
kan melde fra om hatkriminalitet.

Vi har selvfølgelig taushetsplikt. 

Utgitt med støtte fra

www.antirasistisk-senter.no

HAT
KRIMINALITET

-
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Ytringer kan også utgjøre hat-
kriminalitet, dersom de har 
diskriminerende eller hatefullt 
innhold rettet mot din identitet. 

Hatefulle ytringer er forbudt etter 
straffeloven, men kun hvis de er uttalt 
offentlig. 

Ytringer som eksempelvis har funnet 
sted mellom to personer uten at andre 
har hørt dem, er ikke straffbare. 

Hatkriminalitet er spesielt alvorlig fordi 
den fratar enkeltmennesker og hele 
grupper i befolkningen deres trygghet 
og skaper frykt.

Det er viktig å vite at politiet nå 
har økt fokus på slik kriminalitet.  

Ved å anmelde hatkriminalitet 
bidrar du til å skape bevissthet 
og til å styrke muligheten for å 
bekjempe denne formen for særlig 
alvorlig kriminalitet.

TA KONTAKT 
MED NÆRMESTE 
POLITISTASJON 

– Du trenger ikke å si nøyaktig hva 
som har skjedd i vakten; det skal 
være nok å si at du vil anmelde et 
tilfelle av vold, trakassering, hærverk 
eller hva det måtte gjelde. 

– Du kan være mer presis når du 
senere avgir forklaring. 

– Du kan be om å gi forklaring 
i et eget rom, og du kan også ha 
med deg noen.

Hatkriminalitet er kriminalitet motivert 
av hat eller fordommer mot særskilte 
grupper i befolkningen. 

Hvis hele eller deler av motivet bak
handlingen er din hudfarge, 
nasjonale eller etniske opprinnelse, 
seksuelle orientering eller kjønnsut-
trykk, funksjonsevne, religion eller 
livssyn, og denne handlingen er 
straffbar - så er det hatkriminalitet. 

Denne formen for kriminalitet 
inkluderer, men er ikke begrenset til, 
vold, trusler, skadeverk, ærekrenkelse, 
sjikane og diskriminering. 

HVA ER
HATKRIMINALITET?

#STOPPHATKRIM
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