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Eksempler

«Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn  
andre. Ordet brukes ofte for å betegne en usaklig eller urimelig  
forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn,   
religion, tilhørighet til etniske grupper nasjonalitet eller  
nedsatt funksjonsevne. »

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig 
(inntektsgivende) eller liknende virksomhet nekter en person varer eller 
tjenester på grunn av personens:

a)  Hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
b)  Religion eller livssyn
c)  Homofile orientering
d)  Nedsatt funksjonsevne, såfremt nektelse ikke skyldes manglende  
 fysisk tilrettelegging

«Nektet adgang til restaurant på grunn av rullestol»
«Mørkhudede nektet adgang til utestedet.»
«Kvinne med hijab nektet adgang til frisørsalong.»

Har du blitt utsatt for  Har du blitt utsatt for  
hatytringer eller hatkriminalitet?hatytringer eller hatkriminalitet?

Har du sett andre bli utsatt for  Har du sett andre bli utsatt for  
hatytringer eller hatytringer eller hatkriminalitet?hatkriminalitet?

Ved akutte hendelser, kan du ringe politiet på 112.
Opplever du hatprat, hatytringer eller hatkriminalitet, er det viktig at 
du sier ifra til noen du er trygg på for å bli tatt vare på, og få hjelp til å 
få slutt på ytringene. Behold meldinger og bilder som bevis for hva du 
har blitt utsatt for.
Ta kontakt med politiet dersom det du har blitt utsatt for bør anmeldes. 
Ring 02800!
Kripos tipsmottak:  
https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/hatefulle-ytringer-pa-internett/
En handling kan være et brudd på diskrimineringsloven. Ta kontakt 
med Likestilling- og diskrimeringsombudet (LDO).

Fortell om det til andre.

Stå opp for de som blir utsatt og 
ikke del eller lik hatefulle ytringer.

Vær en god venn og medborger. 

Hjelp de til å ta kontakt med  
politiet for å vurdere anmeldelse.

Ønsker du mer informasjon: 
www.stopphatprat.no 
www.ikkegreit.no 
www.kripos.no 
www.politiet.no

Sosiale medier og nettet er også  
et offentlig sted!

Laget med økonomisk støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

HVEM  
VIL DU  

VÆRE?

HATYTRINGER OG  
HATKRIMINALITET

Laget i samarbeid med  
elever på Ringstabekk skole, med innspill fra: 
– FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
–  Bærum tros- og livssynsforum
–  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne



«Hat bidrar til utenforskap og avstand mellom grupper i samfunnet». 
Hatytringer holder liv i fordommer, skaper frykt og sterk bekymring 
hos de aktuelle gruppene, og de fratar mennesker verdighet.

Kilde: Likestillings- og  
diskrimineringsombudet

Hva gjør hat?Hva gjør hat?

Hatkriminalitet er svært Hatkriminalitet er svært 
alvorlig! Målet er ofte  alvorlig! Målet er ofte  

å ramme hele grupper  å ramme hele grupper  
av befolkningen.av befolkningen.

«Straffbare handlinger som helt eller delvis er  
motivert av, eller som har bakgrunn i, hat eller  
negative holdninger til religion/livssyn, Hudfarge,  
nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile  
orientering og/eller nedsatt funksjonsevne.» 

Med bot eller fengsel på inntil 3 år, straffes den som forsettlig (med vilje) eller grovt  
uaktsomt (svært uforsiktig), offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull  
ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær (foran  
minst én person i tillegg til utsatte) forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik 
ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel  
inntil 1 år. Med diskriminering eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne  
noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt (nedlatenhet) overfor noen,  
på grunn av deres:
 a) Hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
 b) Religion  eller livssyn
 c) Homofile orientering
 d) Nedsatt funksjonsevne

Hatefulle YtringerHatefulle Ytringer

 185. Hatefulle Ytringer 185. Hatefulle Ytringer

Hatefulle ytringer er å kommunsiere noe nedverdigende om en person eller  
en gruppe på grunnlag av etnisitet, religion eller livssyn, kjønn, seksuell  
orientering eller kjønnsidentitet og uttrykk, eller pga. nedsatt funksjonsevne.  
Ikke alle hatefulle ytringer er ulovlige.

Når politiet vurderer en ytring etter strl § 185 legges det 
særlig vekt på konteksten (sammenhengen) som ytringen  
er fremsatt i for å kunne vurdere hvorvidt den er straffbar.

«Aldri bli mobbet til taushet.  
Aldri tillatt deg selv å bli  

gjort til et offer. Godta ingen 
definisjon av livet ditt;  

definer det selv.» 

– Harvey Fierstein

EksemplerEksempler

Hatkriminalitet  er straffbart!

GrunnlovenGrunnloven   100 100
Ytringsfriheten er en frihet til å gi uttrykk for meningene sine, og  
til å søke og motta informasjon. I Norge står ytringsfriheten sterkt  
og den er viktig for demokratiet vårt. 

Ytringsfriheten bidrar til at grupper eller enkelte individer innimellom 
kan føle seg støtt eller såret av andres meninger eller ytringer.  
Det betyr ikke dermed at ytringene er feil eller ulovlige.

Det finnes likevel 
grenser for hva som er 
greit å si og hva som 
er lov å si eller gjøre 
mot andre.

Alle ytringer er med 
på å definere deg  
som menneske.

Tenk over hva du  
sier eller publiserer.

Hvem er du?

Når et land har ytringsfrihet  
åpner det for menings- 
forskjeller, for eksempel  
opp mot innvandrings- 
politikk, og hvilken regjering 
man vil ha. 

Det er for eksempel lov til å  
kritisere praksiser innen en  
religion eller mene noe om  
homofiles rettigheter.


