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Justis- og beredskapsdepartementet 
Att.: justis- og beredskapsminister Monica Mæland 
E-post: postmottak@jd.dep.no 
 

Asker, 13. august 2021 
 

VURDERING AV POLITIETS ROLLEFORSTÅELSE 
 
Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at departementet skal nedsette et utvalg som skal 
vurdere rolleforståelsen mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). 

Justisdepartementets pressmelding 21. juli 2021 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jd-skal-nedsette-utvalg-for-a-se-pa-rolleforstaelse-

mellom-politiet-og-norsk-narkotikapolitiforening/id2866472/ 
 
Dette skjer etter påstander om rolleblanding mellom politiet og NNPF. På hjemmesidene presiserer 
NNPF at foreningen ikke uttaler seg på vegne av politi- eller tolletaten. Forebyggende engasjement 
og holdningen til narkotika fremstår som sammenfallende med FNs narkotikakonvensjoner. 
 
I 2018 vedtok Nasjonal ledergruppe i politiet en oppfordring til alle landets politidistrikter om å delta 
i Pride-paraden i Oslo og lokale parader. Politifolk skulle benytte politiuniform og det ble oppfordret 
til å flagge med regnbueflagg ved alle politiets lokasjoner. 

Politiforum 29. juni 2018 
https://www.politiforum.no/pride/oppfordrer-politifolk-over-hele-landet-til-a-delta-i-pride-

arrangementer/146191 
 

Politiets deltagelse i Pride er videreført i etterfølgende år, også i 2021. I en pressemelding begrunner 
politiet sin deltagelse i menneskerettighetene og alle menneskers iboende verdi og at politiet støtter 
Pride som en markering og feiring av likeverd og mangfold. 

Politidirektoratets pressemelding 18. juni 2021 
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2021/06/18/hvorfor-deltar-

politiet-i-pride/ 
 
Politiet skal ved forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets 
samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd 
for øvrig, jf. politilovens § 1 og § 2 som gir utfyllende oppgaver: 

Politilovens §§ 1 og 2 
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53/§1 
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53/§2 

 
Det fremgår verken av loven eller øvrig regulering og styringsdokumenter at politiet må delta på slik 
måte som politiet deltar i Pride for å ivareta politioppgaver overfor de gruppene som Pride fremmer. 
 
Oslo Pride arrangeres av Oslo Pride AS som er heleid av Fri Oslo og Viken, som igjen er et lokallag av 
Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Både Fri og en rekke andre norske LHBTI-
organisasjoner er medlemmer i ILGA-Europe og ILGA World. 

Aksjonæroversikt i Purehelp.no 
https://www.purehelp.no/m/company/details/osloprideas/986625860 

 
Medlemsoversikt i ILGA Europe 

https://www.ilga-europe.org/who-we-are/members 
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Eieren og arrangøren av Pride inngår i en organisert bevegelse i Norge og internasjonalt med 
omfattende krav til politisk, ideologisk, kulturell og juridisk reform av samfunnet, bl.a.: 
 

 Antallsuavhengig juridisk foreldreskap uten forankring i biologisk foreldreskap, regulert av 
avtaler og juridiske hjemler basert på assistert befruktning og surrogati. 

 

 Valgt – og «avtalt familie» - skal ikke bare anerkjennes, men likestilles i all lovgiving. 
Biologisk slekt fratas med dette særstilling f.eks med hensyn til foreldreskap og arv. 

 

 Kjønn etableres ikke ved objektive fysiologiske kriterier, men av hvert individs opplevde, 
subjektive kjønnsidentitet som samfunnet ved regulering skal pålegges å legge til grunn. 

 

 Språket tømmes ved regulering for begreper for kjønn til fordel for et kjønnsnøytralt språk. 
 

 Barn og unge skal ikke anses av samfunnet som tilhørende en kjønnskategori. 
 

 Prostitusjon som begrep er fjernet fra programmet som må forstås som et krav om 
legalisering av prostitusjon. 
 

 Alder og samtykke til sex: Både norske organisasjoner og ILGA fremmer krav om et samfunn 
der man kan leve ut seksualitet uavhengig av alder. Dette punktet avdekker at LHBTIQ-
organisasjonene ikke bare fremmer krav på vegne av egne medlemmer, men også søker å 
regulere forhold som berører alle borgere, uavhengig av alder. 

 

 Ensretting: Kravene medfører at individet, familien, tros- og livssynssamfunnene og den 
akademiske friheten til forskning og kunnskapsutvikling, blir regulert av de verdiene og 
endringene i samfunnets organisering, språk, lovgivning og fortolkning av 
menneskerettighetene som defineres av LHBTIQ- organisasjonene. 

 
Punktene er hentet fra arbeidsprogram, politisk plattform for FRI og et initiativ ILGA deltok i: 

Foreningen FRI, arbeidsprogram 2020 – 2022 
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/arbeidsprogram-2020-2022/ 

 
Foreningen FRI, politisk plattform 

https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/politiskplattform/ 
 

ILGA m.fl. i deklarasjon i 2020 til FN, se pkt. 14, særlig pkt. g 
https://iwhc.org/wp-content/uploads/2020/03/Beijing-25-Feminist-declaration.pdf 

 
Politiets deltagelse i Pride gir et signal om at politiet støtter den organiserte bevegelsen som eier og 
arrangerer Pride, og deres krav, uavhengig av om dette er tilsiktet fra politiets side eller ikke. 
 
Når politiet deltar i Pride, ikke som ordensmakt for å sikre trygg gjennomføring, men som deltagere i 
uniform med flagg i paraden, så vil grupper og borgere med tilhørigheter som Pride-arrangøren søker 
å regulere, bli usikre på om politiet er uavhengig og likebehandler og trygger deres forhold. 
 
De universelle menneskerettighetene som er nedfelt i bl.a verdenserklæringen, den europeiske 
menneskerettskonvensjonen og barnekonvensjonen gir vern og rettigheter for menneskeverdet i seg 
selv, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. 
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Vi forstår politiets begrunnelse for å delta i Pride er å støtte mangfold, inkludering, trygghet og retten 
til å elske den man vil. Dette er allerede er allerede beskyttet i menneskerettighetene og norsk lov.  
 
Politiet deltar i en rettighetskamp med krav som søker regulering og restriksjoner i andre borgeres og 
diskrimineringsgrunnlags menneskerettigheter. Dette er en rettighetskamp med krav som går langt 
utover hva menneskerettighetene gir hjemmel for. Det er en misforståelse at ethvert reformkrav fra 
LHBTIQ-organisasjonene har hjemmel i menneskerettighetene. 
 
Politiets profilering og deltagelse i Pride skaper derfor uklarhet om politiets uavhengighet på 
samfunnsområder hvor det er stor bevegelse og foreligger et betydelig konfliktpotensial. 
 
Det skaper bekymring når en kampanje med karakter av omkamp om rusreformen og krav om 
legalisering av narkotika, får sette dagsorden og utløse undersøkelser av politiets rolleforståelse, 
mens politiets rolleforståelse i forhold til LHBTIQ-organisasjonene og deres agenda er uberørt. 
 
Verdialliansen har derfor følgende anmodning: 
 

Vurderingen av politiets rolleforståelse må ikke avgrenses til forholdet til en bestemt 
forening / organisasjon. Mandat må søke et prinsipielt grunnlag for objektive, forutsigbare 
og hjemmelsbaserte retningslinjer som ivaretar politiets uavhengighet og likebehandling 
av alle samfunnsgrupper, diskrimineringsgrunnlag, politiske og økonomiske interesser. 

 
Med vennlig hilsen 
VERDIALLIANSEN 

 
Jan Harsem, for styret 
 
KOPI: 
 
Politidirektoratet 
Att.: Politidirektør  
E-post: politidirektoratet@politiet.no 
 

Stortingets justiskomité 
Att.: Komiteens medlemmer 
E-post.: justis@stortinget.no

 
 
 
 
Verdialliansen - Nettverk for kristne verdier og menneskerettigheter – skal fremme og forsvare kristne 
verdier i samfunnet. Verdialliansen skal også fremme og forsvare kristen tro, identitet og 
verdigrunnlag som legitimt og beskyttet av menneskerettighetenes diskrimineringsvern. 

 
VERDIALLIANSEN 

Nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier 
 ORG.NR.: 913 714 547 

POST: Postboks 23 • 1371 Asker • Norge 
WEB: www.verdialliansen.no / FACEBOOK: https://www.facebook.com/verdialliansen 

EPOST: post@verdialliansen.no / TLF.: 0047 - 95 77 11 99 
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