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Beskyttelse av demokrati og ytringsfrihet - forebygging av hatefulle
ytringer og trusler
Hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter er alvorlig for de som rammes,
samt for deres nærmeste familie og omgangskrets, men det er også en alvorlig utfordring for
samfunnet. Slike ytringer bidrar til å spre utrygghet blant andre som deltar i det offentlige
ordskiftet. Mange som engasjerer seg i politikken opplever at debattklimaet er blitt hardere,
noe som kan føre til at flere vegrer seg fra å delta i den offentlige debatt, eller delta i
lokaldemokratiske prosesser. Totalt sett kan dette utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og
demokratiet i Norge.
Hatkriminalitet er gitt særskilt prioritet i Riksadvokatens mål og prioriteringer for
straffesaksbehandlingen i 2021. Det pekes blant annet på at hatefulle og truende ytringer
rettet mot politikere og samfunnsdebattanter fremstår som et økende problem. I tillegg er
dette tema i PST sin nasjonale trusselvurdering for 2021 og i politiets åpne trusselvurdering.
Felles innsats for å beskytte demokrati og ytringsfrihet
Nordland politidistrikt ønsker å bidra til å styrke dialogen og samarbeidet med kommunene i
vårt politidistrikt med mål om en felles innsats som er egnet til å beskytte demokrati og
ytringsfrihet.
For å tilrettelegge for dette er vi avhengige av kontakt og dialog med de enkelte kommuner og
politiske partier om forebyggende råd og tiltak. Politiets klare oppfordring er at det skal være
lav terskel for å ta kontakt med politiet i disse sakene. For at vi skal få mest mulig kunnskap
om problemet og for komme i posisjon til å kunne sette inn nødvendige tiltak, ønsker vi
informasjon om aktuelle ytringer og trusler som rettes mot politikere.
Politiet har ulike forebyggende verktøy som kan brukes i dette arbeidet, f.eks. forebyggende
samtaler og aktiv bruk av politiets nettpatrulje på sosiale medier. Politiet skal gi informasjon
og råd, og om nødvendig sette inn tiltak for å stanse eller begrense en uønsket utvikling. Dette
er tiltak som kommer i tillegg til/evt. i stedet for anmeldelse og strafferettslig oppfølgning i
enkeltsaker.
Hver kommune har en dedikert tjenesteperson – politikontakten - som skal fungere som et
bindeledd mellom kommunen og politiet. Vi ønsker at dialog og informasjonsutveksling som
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hovedregel kanaliseres gjennom politikontaktordningen. Anmeldelser i enkeltsaker kan rettes
til stedlig politistasjon eller lensmannskontor.
Politiråd er en egnet arena for å utveksle kunnskap om temaet. Politikontakten vil kunne bidra
med å gi ytterligere informasjon og kunnskap om temaet, samt diskutere eventuell videre
oppfølging i samarbeid med kommunen.
Vi ber om at denne informasjonen blir gjort kjent for kommunens politikere og at mulige
utfordringer knyttet til demokrati og ytringsfrihet blir gjenstand for drøfting i kommunens
politiråd. Vi ber også om at partiene underretter sine eventuelle og respektive ungdomspartier.
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Heidi Kløkstad
Politimester

Thomas Thorshaug
Politioverbetjent
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