
Har du blitt utsatt for 
hatefulle ytringer, 

trusler eller 
annen hatkriminalitet?

Dette er hva du 
trenger å vite 
hvis du vurderer 
å anmelde.



Hatkriminalitet truer alle menneskers rett til å 
bli respektert som likeverdige. Det farlige hatet 
kan ramme og skade kjernen av hvem folk er. Og 
ikke bare den enkelte: Hatkriminalitet sender et 
terroriserende budskap til alle med de samme 
egenskapene om at «det kunne være deg».  
Derfor er hatkriminalitet straffbart i Norge i dag.

Det er viktig å anmelde ansvarlige for hat
kriminaliteten. I et demokratisk samfunn skal 
vi ikke godta hatefulle ytringer, handlinger eller 
trusler som skaper frykt. Dem som velger å 
anmelde slike handlinger, handler på vegne av oss 
alle, og gjør en viktig innsats for at Norge skal 
være et fredelig, trygt og demokratisk samfunn.

Hvordan går du frem når du ønsker å reagere på 
hatkriminalitet?

1

2

Hvis du ønsker å anmelde hatkriminalitet som  
du enten har vært utsatt for selv, eller har vært 
vitne til:

Ta kontakt med nærmeste politistasjon. Du trenger 
ikke si nøyaktig hva som har skjedd i vakten 
(resepsjonen); det skal være nok å si at du vil 
anmelde et tilfelle av rasisme, hatefulle ytringer, vold, 
trakassering, hærverk eller hva det måtte gjelde. 

Du må være mer presis når du senere avgir forklaring 
til politiet. Husk at du kan ta med deg en person når 
du anmelder, som støtte.

Hvis du trenger å snakke med noen før du 
anmelder saken til politiet, eller du trenger 
støtte etter at du har kontaktet politiet:

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken 
(DiMe) tilbyr gratis rettshjelp for personer som 
er bosatt i Oslo, og har erfaring med å bistå 
i slike saker. DiMe er et samarbeid mellom 
Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp, Skeiv 
Verden og Norges Handikapforbund. 

Se mer her: folkehjelp.no/
samfunnsengasjement/likestilling/
diskrimineringshjelpen-og- 
meglingsbenken-dime

Du har rett til å være anonym når du kontakter 
oss. Du bestemmer selv hva du ønsker å gjøre 
med opplevelsen; vi gjør ingenting du ikke 
ønsker. Du kan også gi DiMe fullmakt til å følge 
opp saken på dine vegne, hvis det er aktuelt.

Antirasistisk Senter tilbyr også egen 
veiledning, se mer her:  
antirasistisk.no/radgivningskontoret

Skeiv Verden tilbyr veiledning, se mer her: 
skeivverden.no/veiledning

Norges Handikapforbund  
tilbyr veiledning, se mer her:  
nhf.no/oslo
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Hvis du ikke ønsker å anmelde selv, men 
ønsker å tipse andre som kan vurdere om 
de vil anmelde:

Du kan tipse politiet, se mer her:  
politiet.no/rad/hatkriminalitet/

Du kan også tipse ARS så vi kan vurdere 
om vi vil anmelde, se her
antirasistisk.no/meld-fra-om-rasisme/

Hva er typiske trekk ved 
straffbar hatkriminalitet?

Forbudet mot hatkriminalitet omfatter både 
ytringer, symboler og handlinger. For at de skal 
være straffbare, må de være fremsatt enten 
med vilje eller grovt uaktsomt, og de må være 
motivert av enten hudfarge eller nasjonal 
eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet eller 
kjønnsuttrykk og/eller nedsatt funksjonsevne 
(jf. straffeloven § 185).

Straffbare hatefulle ytringer omfatter ytringer 
som fremsettes offentlig med to eller flere 
personer til stede. Kun de groveste og ofte 
sjikanøse uttalelsene omfattes, når de rettes 
mot en enkeltperson eller en gruppe og er helt 
eller delvis motivert av deres identitet.

Eksempler på hatefulle handlinger som er 
forbudt er truende atferd, å spytte på noen, 
å rive av et religiøst hodeplagg med makt, og 
voldelige personangrep eller hærverk.

I tillegg kommer forbudet mot trusler, dvs. 
direkte trusler om å skade en navngitt person. 
Trusler kan være straffbare også hvis de ikke er 
motivert av din identitet (jf. straffeloven § 263).

Hva trenger 
du å tenke 
igjennom når 
du lurer på 
om du skal 
anmelde?



Kun de groveste hendelsene er straffbare. 

Hatkriminalitet omfatter både ytringer, symboler, 
truende eller voldelige handlinger, og hærverk. 

De er viktig at du tenker igjennom hvorfor du tror 
at hatkriminalitet har rammet deg. Tror du for 
eksempel at det har sammenheng med konkrete 
personlige egenskaper ved deg, ditt utseende, din 
tro, eller steder eller miljøer du har tilknytning til?

Det kan være til stor hjelp for hukommelsen 
om du snakker med noen og du skriver ned 
hendelsesforløpet så raskt som mulig etter 
hendelsen. 

Dersom venner, vitner eller andre personer kan 
bekrefte din opplevelse, bør du spørre dem om 
de kan tenke seg å gi en uttalelse eller svare på 
spørsmål fra politiet. NB: Be (om mulig) alltid om å 
få telefonnummer til eventuelle vitner, slik at dere 
kan snakke sammen når situasjonen roer seg.

Det er svært viktig å sikre tekniske spor om den 
som står bak ytringen dersom dette skjedde på 
sosiale medier. Du finner opplysninger om hvordan 
du gjør det her: tips.politiet.no/web Hvis det er en 
ytring i sosiale medier, er det blant annet viktig å ta 
skjermdumper som dokumenterer både ytringen i 
seg selv, og sammenhengen den står i (ytringene 
som kom før og etter, hvilken sak ytringen er en 
kommentar til, mv.).

OBS!
Vær rask når du sikrer bevis. 
Be andre vitne om de ser hva 
som skjer.

Ta med lenke til nettsiden 
og nettjenesten som tipset 
handler om.

Ta med dato for når du fant 
ytringen eller dette skjedde.


