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Anmodning om bistand til identifisering av mulige vitner
til krigsforbrytelser begått i Ukraina
Kripos ved seksjon for internasjonale forbrytelser (SIF) har iverksatt etterforskning av
krigsforbrytelser i Ukraina.

Selvregistrering av vitneobservasjoner
En vesentlig del i den norske etterforskningen vil være å innhente forklaringer om mulige
krigsforbrytelser fra flyktninger som har kommet fra Ukraina til Norge. Kripos har derfor
etablert et prosjekt for å registrere vitner via selvregistrering. Tilgang til registreringen
fås ved å skanne en QR-kode, eller ved å logge inn på politiets nettside:
https://tips.politiet.no/ukraina. I begge tilfellene vil man få tilgang til en egen portal på
politiets tipsløsning som gjelder krigsforbrytelser i Ukraina på hhv. norsk, engelsk,
ukrainsk og russisk, og den enkelte kan selv registrere sine opplysninger etter å ha
identifisert seg ved DUF-nummer.
Kripos har utarbeidet en egen flyer med informasjon om selvregistreringen, jfr.
vedlegg.
Kripos vil senere utfra registrerte opplysninger, kontakte aktuelle vitner for avhør. Det
understrekes at ingen plikter å forklare seg for politiet, og dette vil heller ikke ha noen
påvirkning for den enkeltes opphold i Norge.

Bistand til å komme i kontakt med potensielle vitner
Kripos er avhengig av bistand til å informere mulige vitner om etterforskningen og ønsket
om å komme i kontakt med vitner til mulige krigsforbrytelser. Det anmodes derfor om
at nevnte flyer leveres ut til alle flyktninger over 18 år. Flyeren kan distribueres via
alle som har kontakt med flyktninger fra Ukraina, eks. kommuner, flyktningmottak eller
ulike NGO'er.
Som nevnt ønsker Kripos i utgangspunktet at vitner til krigsforbrytelser i Ukraina
registreres via politiets tipsløsning. Dersom noen mottar mer detaljert informasjon om
mulige krigsforbrytelser, bes det om at dette sendes Kripos på mailadressen
kripos@politiet.no. Det er viktig at det fremgår nok informasjon om vitnet til at
vedkommende kan identifiseres.
Ved spørsmål, ta kontakt med SIFs kontaktperson Ketil Gromstad, mailadresse
ketil.gromstad@politiet.no, tlf. 47457916.
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