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La politiet få lov til å bære våpen
Fraværet av politi som bærer våpen har lenge vært et sunnhetstegn for det norske samfunnet,
både fordi det har vist et manglende behov for våpen i praksis, men også fordi det har sendt et
signal om at politiets mulighet for å ty til skarp vold alltid bør være underlagt restriksjoner i et
liberalt samfunn.
Politiets tillitsvalgte har i en årrekke takket nei til politikere som har ønsket å åpne for alminnelig
bevæpning av politiet. Det siste året har de imidlertid snudd.
Årsaken til dette er primært at tjenestemenn i skarp, operativ tjeneste gjentatte ganger har
opplevd å havne i kraftig underlegenhet i møte med tungt kriminelle. Opptil flere ganger det siste
året har politiet opplevd å komme til et åsted ubevæpnet, og møtt på bevæpnede kriminelle som
har intensjon om å bruke våpen mot politiet eller andre. Bevæpningstiden for regulært politi har
vært alt for lang – og direkte uansvarlig – i følge de polititillitsvalgte selv.
Debatten om bevæpning av politiet har lenge fulgt velkjente argumentasjonslinjer; på den ene
siden ønsker man et politi som uten forsinkelse kan nedkjempe kriminelle som bruker våpenmakt,
mens man på den andre siden ikke ønsker et våpenkappløp med kriminelle miljøer.
Etter 22. juli-kommisjonens avsløringer har imidlertid debatten om bevæpning fått en ny
dimensjon; samfunnet har fått avdekket en urovekkende mangel på operativ mentalitet i politiet.
Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har i harde ordelag pekt på at politiet har mistet av syne at de
i ytterste konsekvens må gå inn i situasjoner med selve livet som innsats. I dette perspektivet kan
bevæpning av politiet være et viktig verktøy for å skape det høyst nødvendige mentalitsskiftet som
trengs i politiet; skarp maktutøvelse er en uunngåelig del av politiets samfunnsmandat.
Det er ikke uten betenkeligheter at Unge Høyre åpner for at politidirektoratet kan vedta generell
bevæpning av norsk politi. Men vi legger avgjørende vekt på at politiets tillitsvalgte selv nå ønsker
bevæpning. Dette standpunktet har de tatt ut fra en operasjonell vurdering, tatt av menneskene
som føler behovet på kroppen i sitt daglige arbeid.
Som politikere skal vi sette klare grenser for hvilken maktbruk politimakten skal kunne bruke, men
spørsmålet om hvor tilgjengelig et våpen skal være er i hovedsak et praktisk spørsmål og et
symbolspørsmål – ikke et ideologisk spørsmål.
Unge Høyre vil:

Åpne for at polititjenestemenn kan bære lette håndvåpen i alminnelig tjeneste, dersom
politimyndighetene ønsker dette selv.

Politiets opplæring i våpenbruk må være forsvarlig, og tilstrekkelige midler må settes av til
trening i proporsjonal maktbruk.

Våpen bør av hensyn til publikum alltid være ekstra godt sikret, og bæres skjult.

Ha fremskutt lagring av våpen i alle politibiler.

