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KLAGESAK – HATEFULLE YTRINGER 

 

Det vises til riksadvokatens avgjørelse 26. februar d.å. i klagesak 14488448 (kopi vedlagt), hvor vi 

etter en samlet vurdering, og under atskillig tvil opprettholdt statsadvokatens henleggelse av to 

anmeldelser av såkalte hatefulle ytringer. Som anført i vedtaket var bakgrunnen for henleggelsen 

dels en konsekvens av at ytringsfriheten står sterkt i Norge, dels at ytringene hadde en form og en 

innramming som i en viss grad kunne åpne for tolkningstvil. Som illustrasjon ble staten Israel 

omtalt, og dette eksempel har i etterkant, både nasjonalt og internasjonalt, fått stor oppmerksomhet.  

 

Ikke minst av hensyn til uskyldspresumpsjonen er det i påtalemyndigheten ingen tradisjon for å 

diskutere egne avgjørelser. I denne saken har riksadvokaten likevel funnet det nødvendig å presisere 

viktigheten av at jøder som gruppe ikke identifiseres med staten Israel og dens politikk av politiet 

og påtalemyndigheten. Sondringen er både praktisk og prinsipielt grunnleggende viktig. 

Riksadvokaten minner samtidig om viktigheten av at påtalemyndigheten og politiet følger den 

negative utviklingen med hatefulle ytringer nøye, og har et våkent øye til nye utsagn av tilsvarende 

art, se følgende avsnitt inntatt i vedtaket 26. februar d.å.: 

 

"Det er ingen tvil om at jøder som folkegruppe over tid ofte har vært 

utsatt for mange ulike ytringer av negativ karakter, de utgjør en liten minoritet her i landet 

og de fortjener derfor et særlig vern. Riksadvokaten minner i den forbindelse om 

viktigheten av at slike utsagn ses i en bredere kontekst, og ved eventuelle nye anmeldelser 

med karakter av antisemittisme – jødehat – bør det vurderes innhentet sakkyndige 

uttalelser som kan bidra til å belyse budskapet i sin rette sammenheng." 

 

Riksadvokaten legger til grunn at statsadvokatene tar opp ovennevnte med politiet på en 

hensiktsmessig måte. Dette brev og omtalte brev av 3. mai d.å. vil begge bli lagt ut på vår 

hjemmeside www.riksadvokaten.no. 
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1. Klageavgjørelse av 26. februar 2019 

2. Brev av 3. mai 2019 (engelsk og norsk versjon) 


