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– Politiet ser ikke 
forskjell på svarte
Av: Anders Sømme Hammer

Svarte menn blir stadig diskriminert fordi politiet ikke greier å se forskjell på dem, mener
innvandrerrepresentant.

Som svart mann i Oslo er du hele tiden i fare for å bli stoppet av politiet. Noen ganger må du vise
legitimasjon. Andre ganger blir du påsatt håndjern. Dette skjer bare fordi du er svart, mener Elvis Chi
Nwosu. Han er leder i organisasjonen African Cultural Awareness og medlem av Rådet for
innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune.

Mistenkeliggjort
– Politiet ser ikke forskjell på svarte menn. Når de er på jakt etter kriminelle, kan de plutselig hoppe ut
av en politibil og stoppe en svart mann fordi de mener han ligner på en de leter etter, sier Nwosu.

Tidligere denne uken fortalte Thomas Ajamu Prestø, leder for Afrikan Youth in Norway (AYIN), at de
gjentatte ganger har gjort politiet oppmerksomme på at de trakasserer svarte gjennom umotiverte
kontroller og brutal behandling.

Nwosu som kommer fra Nigeria, slutter seg til kritikken. Han har selv opplevd å bli mistenkeliggjort av
politiet etter han midt på natten ble kontaktet av en gutt han kjenner. Gutten fortalte at faren oppførte
seg truende hjemme. Nwosu ringte politiet. Men i stedet for å rykke ut, begynte politiet å stille Nwosu
mange spørsmål om hvorfor han og ikke familien selv tok kontakt.

– Jeg svarte at jeg er en mann som bryr meg. Når du opplever slikt, svekkes tilliten til politiet, sier
Nwosu.

Han etterlyser konkrete tiltak mot rasisme i politiet. Han foreslår at det settes ned et bredt sammensatt
utvalg som ser på forholdet mellom politiet og minoritetsmiljøer.

– Dette er et samfunnsproblem. Det må komme tiltak som kan bedre samhandlingen og øke tilliten
mellom politiet og minoritetene, sier Nwosu.

Mørketall
Anita Rathore, fungerende daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), mener
politiets registreringsrutiner kan føre til at en svært liten del av diskrimineringen fanges opp.

– Hvis noen hadde gått inn og undersøkt saker der det er ilagt forelegg og andre mindre lovbrudd,
kunne det blitt dannet et mer korrekt bilde av hvor utbredt dette problemet er, sier Rathore.

Hun mener det burde ha blitt satt av forskningsmidler til å se spesielt på saker der mennesker med
minoritetsbakgrunn er blitt siktet eller straffet for å ha hindret politiet i sitt arbeid.



– Saker vi har arbeidet med er blitt henlagt etter at vi har gått inn og stilt spørsmål ved
straffegrunnlaget, sier Rathore.
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