Svar på skriftligt spörsmål SSS 580/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om bekämpning och förebyggande av hatbrott
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 580/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Olli-Poika Parviainen /gröna m.fl.:
Ämnar regeringen reagera på det ökade antalet hatbrott, och i så fall hur, och ämnar regeringen säkerställa tillräckliga resurser för att förebygga och förhindra hatbrott?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringen har nolltolerans mot hatretorik. Alla gärningar som klassificeras som hatbrott ska
dömas. Samhället måste förhålla sig synnerligen allvarligt till både de gärningar som uppdagas
och dem som inte gör det.
För att ingripa i hatbrott har regeringen berett en kompletterande budgetproposition som omfattar bland annat ökade resurser för att förebygga, avslöja och utreda hatbrott inom polisverksamheten. Målet är att utveckla polisens förebyggande verksamhet och förbättra inhämtandet av
information, analyserna och informationsdelningen och att effektivisera förundersökningen. Polisen effektiviserar sin synlighet i sociala medier för att göra tröskeln lägre att anmäla hatbrott
och delta i medborgardiskussioner. Syftet med deltagandet i medborgardiskussioner är, å ena
sidan, att ingripa i groende hatretorik och, å andra sidan, att garantera yttrandefrihet. I förundersökningen strävar polisen efter att säkerställa att motivet för hatbrotten utreds och registreras så
att de beaktas på behörigt sätt i straffprocessen.
Den kompletterande budgetpropositionen stödjer det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism genom att stärka polisenheternas funktionsförmåga inom samarbetet mellan flera olika myndigheter och med intressentgrupper på lokal nivå.
Inrikesministeriet har medverkat i ett EU-projekt vars huvudmål är att upprätthålla och öka minoritetsgruppers förtroende för myndigheter, i synnerhet för polisen. Man har inom projektet
ordnat utbildning för poliser och åklagare samt utvecklat en handlingsmodell för att stödja offer
för rasistiska brott.
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Polisens insatser är i sig inte tillräckliga när det handlar om hatbrott. Helhetsmålet för regeringens åtgärder är ett nätverksliknande tillvägagångssätt som beaktar förebyggande, tidigt ingripande och åtgärder efter ingripande. För att man ska kunna förhindra hatbrott och rätta till de
skadliga effekterna av gärningar som redan begåtts behövs dessutom aktuell forskningsinformation samt insatser från social- och hälsovården, undervisningsväsendet och rättsvården.
Helsingfors 30.11.2016
Inrikesminister Paula Risikko

