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Mener overtramp er vanlig
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) mener overtramp som pastoren fra
Sierra Leone opplevde, er mer normalen enn unntaket.
Turid Sylte

Akhenaton Oddvar de Leon, leder i OMOD, etterlyser mer profesjonell, saklig og høflig behandling i
tollen. Han understreker at han forstår at Tollvesenet må gjøre en jobb, men er ikke i tvil om at
hudfarge og utseende spiller en rolle for hvem tollerne plukker ut. Mange blir ikke behandlet med
respekt.
– Spør du Tollvesenet, sier de at de ikke får mange klager, men dette er noe man hører om på
gateplan, og som vi vet skjer, sier Leon.
Ombud ønsker oversikt. Tollvesenet mener det er helt feil at de ikke er profesjonelle og saklige
nok.
– Jeg kan telle på to hender hvor mange klager vi får. Jeg synes Tollvesenet opptrer helt
tilfredsstillende, sier Jostein Sæther, kontrollsjef i tollregion Oslo og Akershus.
Christopher Gambert, informasjonsrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO),
bekrefter at det tidligere Senter mot etnisk diskriminering som nå er en del av ombudet, har mottatt
henvendelser om opplevde overtramp.
– Vi vil gjerne at folk som opplever det de mener er usaklig behandling, skal ta kontakt med oss. Vi
ønsker å skaffe oss oversikt over hvor hyppig dette skjer. Pastoren må gjerne sende oss en klage,
slik at vi kan se nærmere på saken, sier han.
Gambert understreker at hvor mange klager som kommer til ombudet eller Tollvesenet, ikke trenger
gi noe sikkert inntrykk av hvor mange som faktisk føler seg respektløst behandlet.
Foreslår overvåking. OMOD-leder de Leon forlanger at tollerne filmes med overvåkingskamera, slik
at det skal være mulig å gå tilbake og dermed bevise overtramp.
– Forslaget åpner for en interessant diskusjon. En må vurdere fordelene med overvåking opp mot
personvernhensyn, sier Gambert.
Men Jostein Sæther i Tollvesenet avviser overvåking.
– Vi må kunne stole såpass på offentlige tjenestemenn at det ikke er nødvendig, sier han.
Sæther mener Tollvesenet lærer opp medarbeiderne til å være høflige og saklige, men innrømmer at
han ikke kan ha full kontroll med at det skjer i praksis.
Påstand mot påstand. Sæther mener at pastoren fra Sierra Leone har misforstått når han hevder at
han ble mistenkeliggjort og møtte arroganse fra tollerne. Mens pastoren og Baptistsamfunnet sier at
identifikasjonspapirene var i orden, hevder Sæther at det var mangler i papirene som gjorde at
pastoren måtte vente så lenge som tre timer før han fikk gå.
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