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Utested dømt for rasisme
OMOD-leder takker politiet

(VG Nett) Utestedet Down Town på Grønland er i Oslo tingrett dømt til å betale
25.000 kroner i bot etter at en av stedets dørvakter nektet en gruppe somaliere
servering.

Av Mona Bristøl

Dørvakten, en 36 år gammel mann av iransk opprinnelse, er også
idømt en bot på 7500 kroner for brudd på paragrafen om
rasisme.

Hadde ikke medlemsskap

Ifølge dommen nektet han 9.desember i fjor fire somaliere og en
nordmann servering på utestedet Down Town. Uten
medlemsskap på utestedet kunne de ikke få servering, skal
dørvakten ha forklart.

- Tullprat, skal en av gjestene i lokalet ha sagt da han overhørte
det vakten sa til gjestene og forklarte at han hadde blitt servert
uten å ha noe medlemsskap. 

Dørvakten har forklart at han i utgangspunktet bare ønsket å
kaste ut en tidligere kjenning blant dem, men da resten av
gjengen begynte å bråke og den norske damen kalte han pakkis,
valgte han å be hele gjengen forlate stedet.

Skyldtes rasisme

Tingretten kom frem til at det var tydelig at utestedet ikke hadde noen medlemsordning og konkluderte
dermed med at det skyldtes rasisme da somalierne ble nektet adgang.

«Utestedsdiskriminering er et alvorlig samfunnsproblem. Slik diskriminering vanskeliggjør arbeidet for
integrering av mennesker med fremmedkulturell bakgrunn, og virker ydmykende og fornedrende på dem
som blir utsatt for det», skriver tingretten i sin straffeutmåling. 

Fornøyd med politiet

- Alle reaksjoner av denne typen synes vi er veldig positiv, sier Akhenaton de Leon, daglig leder av
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Han forteller at utestedsdiskriminering har vært et problem gjennom mange år. 

- Dette kan vi takke politiet for. Nå er det slutt på den tiden der man kunne diskriminere på denne måten.



Lovverket har blitt mye bedre de siste årene og saker som denne viser at politiet klarer å benytte seg av
det ved å ta saker til retten, sier de Leon.

- Meld ifra

Han legger til at det er veldig viktig at de som opplever diskriminering melder fra politiet. 

- Ta personlig ansvar og tør å klage, på den måten kan vi klare å gjøre noe med dette, sier de Leon.

OMOD samarbeider med politiet om spaning på utesteder og har sett at diskriminering på utesteder
forekommer ofte gjerne med unnskyldning om at man ikke har medlemskap, ikke har riktige klær eller at
det bare er pass som er gyldig legitimasjon.

- Det er spesielt grovt om det er på grunnlag av etnisitet. Du kan endre klesstil, men du kan ikke
hvitvaske deg, sier de Leon.
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