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engasjer deg!,
bry deg!,
vis at nå er det faenmeg nok(KK)!
ikke la dette heftet bli en diskusjon om hvem
som gjorde hva!
gå ut å gjør aksjonene igjen!
finn på nye, legg planen! i dag!

k r i m i n e l l b e rg e n s a k t i v i s m e
siden 2002

- ei zine om aksjoner og aktivister som har blitt kriminalisert i Bergen siden 2002

Sjekk ut:

Antifascistisk Aksjon Bergen / AFA tipstelefon Bergen: 93 66 72 75

oppfordring:

innhold:
Kam
pen
for
tse
tte
r

“Only in a society where no human being will rule over another can there be true freedom”
Mollie Steimer

Blekka du nå sitter med i handa er et
forsøk på å oppsummere noe av aktivismen, og motstanden mot den, de
siste 3-4 åra i Bergen. Det aktivistiske
miljøet i byen har gjennomgått en forandring de siste åra. Fra rundt 2001/2002
vokste et militant antifascistisk miljø
frem, og en rekke militante aksjoner ble
gjennomført. AntiFascistisk Aksjon åpnet
ballet våren 2002 ved å totalsmadre
Beate Uhse-butikken ved flere anledninger. Aksjonene ble møtt med krass kritikk,
men også varme og oppmuntrende smil
fra andre aktører på venstresida. Siden
dette har de mange militante aksjonene
skapt mye debatt, noe vi synes er både
viktig og riktig. Gjennom motsetninger
og diskusjon føres kampen videre, og
politikken løftes til stadig nye nivåer. Per
dags dato er også samarbeidet mellom
militante grupperinger og andre grupperinger på venstresida i Bergen mye
bedre enn før.
Med fremveksten av militante aktivister
vokste også motstanden mot politisk
aktivisme generelt i maktapparatet. Siden
2002 har aktivister i byen møtt et lite
medgjørlig politikorps. Men det er ikke
bare den økte aktivismen og militante
virkemidler som er grunnen til politiets
nye linje ovenfor venstreaktivister.
Politiets behandling av aktivister ble
nemlig merkbart endret etter politimester
Rolf B. Wegners avgang i årsskiftet
2001/2002. Wegner ble satt inn som politimester i Bergen i 1992 for å ”roe” og
”rydde opp” i et politikorps hvor en
gjennområtten voldskultur hadde fått
spire og gro. Politietaten i Bergen ble for
første gang offentlig kritisert for politivold i 1981. Den gang var det forskerne
Gunnar Nordhus og Edvard Vogt som
offentliggjorde en populærvitenskaplig
bok basert på sin forskning om politivold. Dette førte til utredninger og rettssaker, undersøkelser og debatter. Ikke
minst
skapte
dokumentarfilmen
Boomerang, som er en dokumentasjon
av Boomerang-sakene, massiv diskusjon.
I 2002, etter sin avgang, uttalte Wegner
at ”politifolk begår rundt 5000 overtramp

Heftet “kriminell bergensaktivisme” er laga
av Afa-Info, kopier det gjerne opp og spre
det. Hvis en gjengir noe av innholdet i heftet, oppgi gjerne kilden.
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i tjenesten årlig” og at ”overivrige tjenestemenn og
kunnskapsmangel er de største problemene”.
Raskt etter Wegners avgang kunne en merke
endring i politiets linje ovenfor aktivister. Under den
første store demonstrasjonen etter Wegners avgang
møtte aktivister et lite vennlig innstilt politi. Dette var
demonstrasjonen mot den tidligere hardpornostjernen og pro-prostitusjonsforkjemperen Annie Sprinkle
høsten 2002. For første gang på lang, lang tid var
politiet på plass på demonstrasjonsstedet før
demonstrantene, og da med to kommandobiler og
franske gjerder. Å bruke megafon på denne demoen ble raskt uaktuelt. Siden dette har mange aktivister sitti på glattcelle, blitt bøtelagt, stilt for retten
og en har vært i fengsel. Det som er felles for de
aller fleste er den dårlige behandlinga de har fått av
politi og rettsapparat. Det har vært et hardkjør mot
politiske aktivister fra politiets side de siste åra, og
det er nok det militante miljøet som har fått kjenne det mest.
Ved utgangen av juni måned har intet mindre enn
15 aktivister vært i retten på halvannet år. De aller
fleste har måttet stille uten advokat, da strafferammen for det de har gjort har vært under 6 måneder, noe som gjør at en faller utenfor kriteriene for
fri rettshjelp. Allikevel har bøtenivået for de fleste
vært usedvanlig høyt. Vi ser på politiets behandling
av oss som en bevisst strategi for å prøve å ”trøtte” oss ut. Derfor ønsker vi nå å spre info om det
som har skjedd de siste åra, slik at vi alle vil være
bedre rustet i neste runde. For kampen, den fortsetter selvfølgelig!
Juni 2005, Bergen.
SURRENDER WE WILL NEVER
WE CAN FIGHT FOREVER!
Dette er 1. utgave av heftet, opplag så langt
er
125 eksemplar. Heftet er trykt på 160g/m2 fotopapir.
Tegninga av den tøffe dama på framsiden er
laga av Eric Drooker sjekk ut www.drooker.com

telefonsamtale, men vanligvis kontakter politiet
dem du vil kontakte for deg. Du har rett til å snakke med advokat på telefon også.
Hvis du
måte er
arresten
med en

går på medisiner eller er sjuk på noen
det en fordel å si det til vakthavende i
eller noen av de som jobber i arresten
gang du kommer inn.

RANSAKING OG STRIPPING
Du blir ransaka før du kommer inn på glattcella.
Du må legge fra deg beltet, innholdet i lommene
dine, penger, sko og ytterjakka.
Noen ganger kan du bli strippa (kledd av alle klærne) også, med den dårlige unnskyldningen om at
du kanskje har narkotika eller skjulte våpen på
deg. Du blir bedt om å kle av deg alle klærne og
bøye deg fremover så politimannen/kvinnen kan
se opp i skrittet. Hvis du er gutt ber de deg om
å løfte pungen. (et kjapt svar på en kommando
om å løfte pungen, kan være et ”gjør det sjøl”
svar til politimannen, de færreste politimenn vil
gjøre noe sånt – hvis politimannen rapporterer
deg for ordrenekt er det lite sannsynlig at det blir
tatt seriøst)
Strippinga er et verktøy i politiets verktøykasse for
å fornedre deg og for noen føles det skikkelig
ekkelt å kle seg naken foran to voksne mennesker i uniform. Nekt gjerne å kle av deg, spesielt
hvis du er taua inn for politisk aktivitet.
Argumenter med at du aldri har hatt noe med
narkotika å gjøre eller argumenter med at du er
en politisk aktivist og at dette er fullstendig unødvendig. Vær klar over at politiet kan kle av deg
med makt, hvis du motsetter deg dette.
Det skal alltid være politifolk av samme kjønn
som deg selv som utfører en ransaking eller en
stripping. Hvis de stripper deg skal det være to
politifolk tilstede og det skal skje inne på en celle,
ikke ute i gangen eller i politibilen.
FOTO OG FINGERAVTRYKK
Dette skal i prinsippet bare skje i saker der strafferammen er 6 mnd eller mer, dette brytes ofte
hvis du er utlending. Du har uansett rett til å nekte
dette og da må politiet få en dommerkjennelse
på at du skal bli tatt foto og fingeravtrykk av.
Først da kan politiet ta foto og fingeravtrykk av
deg.
OM Å SITTE PÅ GLATTCELLE
Dette kan ofte føles som en hard belastning, du
er fratatt dine vanlige rettigheter som en person i
dette samfunnet. Du må be om å gå på do, om
fyr til røyk osv. Prøv å holde motet oppe. Ikke lag
falske forhåpninger om når du slipper ut. Små ting
som du kan gjøre er å spørre betjentene i arresten hva klokka er sånn at en følger med hva tiden
er, eller be om å få en madrass hvis din glattcelle
ikke har en. Du kan og be om å få noe å lese
på. Det kan være ok å sove, hvis du klarer det.
AVHØR
Politiet vil ofte prøve å avhøre deg eller luke
informasjon ut av deg i det meste av den tiden
du er der. Husk at noen få uskyldige kommentarer til en politimann på glattcella eller på gata er
å betrakte som et avhør.
Hvis du blir sittende mer enn 4 timer innenfor
vanlig arbeidstid (07 til 17 på en vanlig dag) vil
politiet sende ned en sivilt kledd og gjerne litt
sympatisk mann/dame som gjerne vil si ting som
at hun/han er der for hjelpe deg. Dette er personen som er satt på saken for å avhøre deg. En
taktikk som avhørslederen gjerne bruker er å
begynne å snakke om andre ting for å få i gang
en samtale, der samtaleemnet kan være alt fra
været til at hun/han utrykker sympati for din poli-

tiske sak. Hvis personen sier ting til deg som
andre av de du eventuelt er arrestert sammen
med skal ha sagt, så ikke tro på det.
Hvis du av en eller annen grunn bestemmer deg
for å forklare noe som helst for politiet så pass
på at det bare handler om deg selv slik at andre
enn deg selv ikke blir skadelidende. Vær også klar
over at du kan alltids forklare deg senere hvis du
ønsker det.
Men den beste måten er fremdeles å bruke din
rett til å ikke si noe som helst. Solidaritet er vår
styrke, isolasjon er deres våpen!
VARETEKTSFENGSLING
Hvis du er siktet for en forbrytelse som har en
strafferamme over 6 mnd kan du bli fremstilt for
varetektsfengsling. Dette skal skje etter 24 timer,
på en virkedag. Dette betyr i praksis at hvis du
blir arrestert på en fredags kveld kan politiet holde
deg til mandag morgen før du blir fremstilt for en
dommer og da eventuelt varetekt. Du kan nekte å
forklare deg for dommeren hvis du blir fremstilt
for varetekt.
Hvis du blir fremstilt for varetekt vil du få utpekt
en forsvarer, det er derfor viktig at du vet navnet
på en forsvarer som du vil ha.
Vilkår for varetektsfengsling er skjønnsmessig;
mistanke om forbrytelse med strafferamme over
6 måneder, der det er fare for å miste eller fjerne bevis, eller fare for at du skal begå nye straffbare handlinger.
Hvis du blir varetektsfengslet blir du overflyttet til
et fengsel, der du kan få brev og besøkforbud.
Det er vanlig å gi varetektsfengsling for 14 dager
av gangen.
KLAGER
Hvis du mener du har fått dårlig behandling av
politiet eller på glattcella så lever inn en klage
med en gang du slipper ut. Om ikke annet så for
statistikken sin skyld.
Du har rett til å få tjenestenummeret til en politibetjent, hvis du ikke får det så sier nye regler at
politibetjenten skal ha det sydd fast på sin jakke
og tjenesteklær.
STØTTEGRUPPER
Husk at det presset som dine venner eller andre
legger på politiet på stasjonen utenfra alltid vil
virke i positiv favør på den eller de som har blitt
arrestert. Gå på stasjonen, spør og grav vakta for
informasjon om når den som har blitt arrestert
slippes ut, hva personen er arrestert eventuelt
sikta for. Vanligvis vil man ikke få noen svar fra
vakta bortsett fra; ”gå hjem” eller ”det vet jeg
ikke, det skal jeg undersøke”
Bli i nærheten av stasjonen og møt din venn(er)
når de kommer ut med klemmer, sjokolade og
brus.
Hvis en du kjenner har blitt arrestert og holdt mer
enn 4 timer, ring til en advokat og be denne ringe
politistasjonen for å høre med den som er arrestert. Dette kan være vanskelig midt på natta, men
få advokaten til å ringe så tidlig som mulig.
Gullkorn fra politiet:
”men k........., hva VIL DU egentlig innerst inne?”
sagt av forhørs-sosionom snut etter en h&m
aksjon
”vil du være med på stasjonen eller vil du gå?”
sagt av eldre politimann, etter at aktivisten hadde
blitt dradd 20 m fortover gata
”..... hva.!?...!.. løft ballene sa jeg jo! ” sagt av fortvila ”vant til å få det som en vil” politimann etter
at aktivist nekta

Botelagte aksjoner og demonstrasjoner i Bergen 2002-2005

HVIS DU BLIR ARRESTERT
Du har bare plikt til å oppgi Navn,
Adresse, Fødselsdato (ikke personnummer) og Stilling ( arbeidsløs, elev, student,
osv.) Ikkeno annet – ikke hvor du jobber
eller hvilken skole du går på. Politiet vil
vanligvis ha hele personnummeret ditt
fordi det gjør arbeidet deres lettere.
Hvis du er under 18 år ringer politiet vanligvis foreldrene dine og kanskje også
barnevernet, men det skjer vanligvis ikke i
saker der det bare er snakk om bøter.
Hvis du er under 15 år skal du overhodet
ikke settes i arresten.

En oversikt over bøtelagte aksjoner og
demonstrasjoner i Bergen fra 2002-2005:

Du har rett på en brosjyre om dine rettigheter. I Bergen får du vanligvis lov til å
ta med deg tobakken eller sigarettene på
glattcella, men du må spørre om å få fyr.
Du må også be om å få gå på toalettet.
Du har også rett på ”vanlige måltider”,
noe som på glattcella betyr noen vakumpakka brødskiver, en kopp melk og kaffe.
Hvis politiet beslaglegger noe fra deg, be
om å få en kvittering for det, hvis du ikke
får det - husk hva det er, når, hvor og
hvem som beslagla noe fra deg og lag en
liste senere.
HVA POLITIET KAN KREVE AV DEG
at du fjerner deg fra offentlig sted og
ellers etterkommer politiets ordre (nekting
av dette kan medføre at du blir tatt med
inn og bøtelagt)
sjekk av lommer, vesker osv (dette skal i
utgangspunktet skje etter at du har blitt
siktet for noe eller at de har en konkret
mistanke, men hvis du nekter finner de
det i seg selv mistenkelig)
politiet i Norge kan arrestere hvem de vil,
selv uten konkret mistanke, og holde deg
i inntil 4 timer uten siktelse. Dette er en
ordensregel som blir satt i verk hvis du
”forstyrrer den offentlige orden”, eller ved
”tvil” om din identitet, eller at det nettopp
er begått en forbrytelse på det stedet du
oppholder deg.
SIKTA ELLER?
Etter 4 timer skal politiet enten ha en siktelse på deg eller så skal de løslate deg.
Dette regelverket kan strekkes. Politiet
kan holde deg i 24 timer hvis de har sikta
deg for noe, dette gjelder dessverre bare
virkedager. Så helger og helligdager kan
man bli sittende. Hvis du skal holdes lenger enn 24 timer skal du fremstilles for en
dommer og da varetekt. Be om å få siktelsen skriftlig, hvis du ikke får det husk
ca. når og hvem som ga deg siktelsen
muntlig.
Du kan be om å ha en advokat tilstede
når du avhøres av politiet, men det trenger ikke være en fordel, uansett er det
ingen grunn til å uttale seg om noe som
helst. Du har ingen plikt til å si noe som
helst bortsett fra navn, adresse, fødselsdato og stilling. Du kan også nekte å forlate cella di for å gå opp på eventuelle
avhørsrom. Du har i prinsippet krav på en

Dette er en liste over bøtelagte aksjoner
og demonstrasjoner som aktivister i
Bergen er dømt eller bøtelagt for fra
2002 til 2005. Dette er en bare en liten
del av all den aktivismen som er lagt ned
i Bergen de siste åra. De aksjonene som
aktivister har blitt arrestert eller dømt for
er dessverre ikke blitt samla og skrevet
ned før, noe vi tenker å bøte på nå.
Dette er et viktig stykke historie, historie
vi er stolte av, det er historie om kompromissløse og dedikerte aktivister –
men også en historie om dårlig behandling fra bergenspolitiets side.
12. August 2002: Nazister blir banket opp
Etter en rettssak i Bergen Tingrett mot
flere av Norges mest kjente nazister;
Mikkel Vetvik, Kim Hugo Hansen og en
bergensnazist ved navn Trond Christian L
Trygg - får de bank utenfor Bergen
Tinghus av et titalls antirasister.
Konfrontasjonen mellom antirasister og
nazister bryter ut like utenfor døren på
Bergen Tinghus. Et titalls antirasister gir
de tre nazistene grundig inn og nazistene
prøver å flykte til alle kanter. Den kjente
nazisten Mikkel Vetvik får blant annet et
skateboard i hodet og må senere sendes
til legevakten.
En sivil politimann fra PST som er i
området ringer politiets nødnummer
(hvor han ikke kommer igjennom!) og
prøver deretter å leke supermann ved å
springe inn i situasjonen og arrestere en
av antirasistene. Senere når politiets forsterkninger kommer blir ytterligere 4 antirasister til arrestert.
De arresterte antirasistene blir alle tatt
med inn på sentrum politistasjon og satt
på glattcelle og avhørt. Det mest graverende i politiets oppførsel er at det er
den samme politimannen fra PST som
avhører både antirasistene og nazistene
på politistasjonen – deretter skriver han
sin egen politirapport fra dagens hendelser (han avhører med andre ord seg
selv). I tillegg oppsøker han to av antirasistene på cellene sine og oppfører seg
truende. Ingen av disse momentene ville
retten legge særlig vekt på da saken var
oppe. Dette til tross for at politimannen
brøt en rekke av politiets egne instrukser

da han innbrakte antirasistene, noe advokatene til de to tiltalte påpekte.
En av antirasistene ble sluppet fri etter
bare noen timer, og fikk status som vitne
i saken. En antirasist ble bøtelagt med
3500 på politistasjonen, og valgte å vedta
boten.
To av antirasistene ble i Bergen Tingrett
dømt til henholdsvis 48 og 28 dager ubetinget fengsel, den ene for vold under
særdeles skjerpende omstendigheter og
vold mot offentlig tjenestemann, den
andre for vold mot offentlig tjenestemann.
28. November 2002: Hennes & Mauritzaksjon
I løpet av en nattlig aksjon der det ble
spraymalt slagord på Hennes & Mauritz
sine kjønnsdiskriminerende plakater i hele
Bergensområdet, blir aktivistene oppdaget av en drosjesjåfør som ringer politiet. 4 aktivister ble arrestert og lagt i
håndjern i nærheten av Bergen Bystasjon.
Samtlige ble tatt med inn på sentrum
politistasjon.
I arresten blir aktivistene strippet, en av
aktivistene ble forsøkt sjekket i kroppsåpningen, og politiet tar bilder av hendene til aktivistene. På morgenen prøver
politiet å avhøre aktivistene, noe samtlige
nekter. De får da vite at det skal taes
fingeravtrykk av samtlige, noe aktivistene
protesterer kraftig på. Aktivistene ble likevel, mot sin vilje, tatt fingeravtrykk av (i
5 sett, på alle fingre og på håndflater),
alle ble tatt bilde av, samt at politiet samlet inn opplysninger om høyde, øyenfarge,
tatoveringer,
hårfrisyre
osv.
Aktivistene ble holdt på glattcelle i 8
timer og deretter bøtelagt med alt fra
3000 til 5000 kr hver for hærverk. Saken
skal for retten 27 og 28 juni 2005.
18. Mai 2003: H&M åpen aksjon
Et tjuetalls aktivister spraymaler H&M-plakater med slagord på Bergen Bystasjon
midt på dagen, aktivistene deler også ut
løpesedler til folk på bussperrongene. Et
titalls aktivister blir en halvtime senere
stoppet på gata og noen på en cafe i
nærheten. 2 av aktivistene har spraybokser i sekken og disse blir tiltalt. Tiltalen
mot de to aktivistene blir senere henlagt
på grunn av mangel på bevis.

"Disobedience, in the eyes of any one who has read history, is man's original virtue. It is through
disobedience that progress has been made, through disobedience & through rebellion."
Oscar Wilde

Dine rettigheter ved arrestasjon

"The main question ... is not what motive inspired the law, but what it will be possible for men
of bad motive to do with the law ..."
Benamin R. Tucker

24 august 2004: En kvinnelig aktivist var i retten
for å nekte å vedta bøter. Det var her snakk om
tre arrestasjoner for husokkupasjon av

Den neste rettsaken mot aktivister er satt til 27
og 28 juni 2005. Da skal fem aktivister, tre
kvinnelige og to mannlige, i retten for å nekte å
vedta bøter. Dette er en ”oppsamlingsrettsak”
hvor noen skal inn for aksjon mot H&M og
Clear Channel, noen for okkupasjon av
Jonsvollkvartalet og noen for demonstrasjon

31 mars 2005: En kvinnelig og en mannlig aktivist var i retten for å nekte å vedta bøter for
husokkupasjon i Jonsvollkvartalet. De la frem
saken sin selv. De fikk bøtene nedsatt fordi
dommeren så på dette som sivilulydighet hvor
de to hadde handlet utifra en overbevisning om
at dette var til det beste for samfunnet.

mot ”Sex Tease”. Aktivistene har fått
Høyesterettsadvokat Håkon Helle til å ta saken
fordi de ønsker å få frem alle de politiske
aspektene ved de forskjellige sakene som skal
opp. Og av erfaring har en sett at en kommer
best til orde i rettssalen ved å ha en advokat.
Samtidig vil de sette fokus på at dette er en
”heksejakt” ovenfor politiske aktivister, og at det
ikke er noe vi kan eller vil godta. I forkant av
denne saken ønskes det å få presse på politiet
i Bergen sin behandling av politiske aktivister
det siste halvannet året.
Jonsvollkvartalet. Kvinnen stilte uten advokat.
Hun ble dømt til å betale bøtene. Bøtene ble
noe redusert fordi det her var snakk om tre
saker.

kontroll over situasjonen. Det var 7 demonstranter (som alle sto i blokade foran inngangspartiet) som ble innbrakt under denne demoen,
og under rettsaken kommer det frem at det er
helt tilfeldig hvem av demonstrantene som ble
arrestert. Det kommer også frem at det er enda
mer tilfeldig hvem av de innbrakte som ble tiltalt og bøtelagt og hvem som ble tatt med på
stasjonen for ”sin egen sikkerhets skyld”.
Rettsaken blir en farse for aktoratet og politiet,
og politiet idømmes å betale saksomkostninger
på 10 000 kr.
Saken om okkupasjon av Høyres Hus blir av
denne dommeren sett på som en sivilulydighetsaksjon, og kvinnen idømmes en bot på 1500
kr.

er du snill og grei?...
Men hvis du allikevel skulle bli
taua inn er det noen ting du må
huske på. Her er dine rettigheter
ved arrestasjon.

08. Mars 2004: Anti-porno aksjon mot narvesen
På kvinnedagen 8. mars løper en gjeng med
aktivister inn på Narvesen på torgallmenningen for å stjele pornoblader som de skal ødelegge utenfor. Innehaveren av Narvesen-butikken går berserk og to av aktivistene holder
han tilbake for å hindre han i å slå ned noen
av de andre aktivistene. Disse to aktivistene
blir arrestert av politiet etter kort tid og tatt
med inn på sentrum politistasjon. Der blir de
strippet og fortalt muntlig at de er tiltalt for
"medvirkning til tyveri" og "legmesfornærmelse".
Aktivistene blir holdt på glattcelle i 14 timer.
Senere har aktivistene ikke hørt et pip fra
politiet, verken om tiltale eller bot - så det
kan virke som aktivistene aldri ble tiltalt. Til
pressen forteller politiet at aktivistene ble
holdt i ”fengsling forvaring”.

19 august 2004: En kvinnelig aktivist møter i retten etter å ha nektet å vedta bøter. Hun har to

12 februar 2004: Tre mannlige aktivister er i retten for ikke å vedta bøter etter at de var med
å okkupere Høyres Hus, som var en støtteaksjon til Blitz. De har ikke advokat, men fører
saken selv. Dommeren ønsker ikke å høre hva
de har å si til sitt forsvar så lenge de ikke argumenterer juridisk. De blir alle tre dømt til å betale bøtene, samt at de hver får 2500 kr i saksomkostninger.

saker på seg; demonstrasjon mot ”Sex Tease”
og okkupasjon av Høyres Hus. Hun stiller med
advokat.
”Sex-Tease”-saken blir en flau affære for politiet, som tror de har en annen på tiltalebenken
enn det de faktisk har. Kvinnen som politiet tror
de har på tiltalebenken har allerede vedtatt sin
bot da denne saken kommer opp. Mens hun
som faktisk blir sittende som tiltalt aldri fikk
beskjed om at hun ble siktet for noe som helst
da hun ble innbrakt av politiet. Dermed blir også
konsekvensen at den politibetjenten som hevder
å ha arrestert tiltalte kommer med et vitnemål
som overhodet ikke stemmer overens med
noen av de andre vitnemålene. Politibetjenten
klarer heller ikke i retten å gjenkjenne kvinnen
som han iherdig hevder at han har arrestert. Det
kommer tydelig frem for retten at politiet under
arrestasjonen av demonstranter under ”Sex
Tease”-arrangementet overhodet ikke hadde
12 og 13 januar 2004: En kvinnelig og en mannlig aktivist er i retten for vold mot henholdsvis
nazister og mot politiet. Begge stiller med advokater. Begge blir dømt til fengsel. Kvinnen får 28
dager ubetinget, mannen får 48 dager ubetinget. Hendelsen de var i retten for var slåsskampen mellom en gruppe antirasister og tre kjente nazister utenfor Bergen Tinghus i august
2002.

2 oktober 2003: En kvinnelig aktivist var i retten
for å nekte å følge politiets ordre under en
demonstrasjon. Politiet hevdet også at hun
hadde ”skubbet” tjenestemenn og prøvd å ta
seg inn i en av politiets kommandobiler.
Demonstrasjonen kvinnen ble arrestert på var
mot ”Sex Tease”, Thomas ”Rocco” Hansens
porno/strippemesse i mars 2003. Kvinnen ført
saken sin selv, og ble frifunnet på alle punkter.

ta hensyn til, og aldri politiet selv som opplyser
om disse. Faktumet er tvert imot at politiet til
stadighet bryter sine egne instrukser, og våre
rettigheter, under arrestasjon og behandling av
innbrakte.

19. Oktober 2003: Re-okkupasjon i jonsvolls kvartalet
Etter at de nå husløse husokkupantene har
sovet utenfor rådhuset i Bergen (slumbyaksjonen2003) og selvsagt på sofaene til venner, arrangert gatefest utenfor huset og holdt
åpent møte om visjoner for jonsvollskvartalet, re-okkuperer de jonsvollsgaten 8 og 10.
Etter knappe et døgn går politiet til aksjon og
4 husokkupanter blir båret ut, arrestert og
ilagt bøter på 3500 kr hver for å nekte å lyde
politiets ordre. Husokkupantene ble holdt på
glattcelle i ca. 4 timer.

Etter juni måned 2005 har altså hele 15 venstreside aktivister i Bergen vært i retten fordi de
har kjempet for saker de mener er politisk viktig og riktig. Sakene de aller fleste har vært inne
for har ikke hatt strafferamme på over 6 måneder, noe som i praksis betyr at en ikke har krav
på fri rettshjelp. Dette har igjen ført til at de
aller fleste aktivistene har måttet føre sakene
sine selv. Og i disse tilfellene avhenger alt på
hva slags dommer en får; en som er villig til å
høre eller en som overhodet ikke er interessert.
I tillegg til de som har vært stilt for retten det
siste halvannet året, er også mellom 5-10 aktivister blitt arrestert og satt på glattcelle ved en
rekke forskjellige demoer og aksjoner. Disse har
blitt sluppet ut igjen uten siktelse, eller sakene
har blitt henlagt senere. Det er tydelig at politiet i Bergen har valgt å gå hardere til verks mot
politiske aktivister etter politimester Wegners
avgang, som nevnt tidligere. De aller fleste aktivistene som har blitt innbrakt av politiet har blitt
dårlig behandlet både under arrestasjon og
under deres opphold på glattcelle. De aller fleste opplever å bli strippet helt, gutter får beskjed
om å løfte ballene, kroppsåpninger har blitt forsøkt sjekket, 4 stykker har blitt tatt fingeravtrykk
og bilde av selv om de verbalt satte seg til
motverge, 2 stykker har blitt oppsøkt av politibetjenten som arresterte dem på glattcella og
der blitt trakassert av ham. I tillegg opplever de
fleste at politibetjentene blir enda mer grinete å
ha med å gjøre når en kan rettighetene sine og
prøver å holde fast ved disse. Spesielt vonde
og vanskelige blir politiet når en ber om å få
tjenestenummeret på den eller de som arresterer deg. Og vi synes det er betenkelig at det er
vi som blir innbrakt som må minne politiet på
at vi faktisk har en del rettigheter som de må

01. Oktober 2003: Husokkupasjon i
Jonsvollskvartalet
Etter over fire måneder med husokkupasjon,
oppussingsarbeid, en teaterfremvisning, gatefest og fokus på boligpolitikken i Bergen ble
husokkupantene i jonsvollsgaten 8 og 10, kastet ut av sine hjem. Husokkupantene hadde
fått massiv støtte fra lokalbefolkningen, den
lokale velforeningen, politikere og andre.
Utkastelsen kom etter at huseier Ole Jan
Strønen anmeldte husokkupantene. Strønen
har i ti år kjøpt opp hus for hus i jonsvollskvartalet for bevisst å la dem forfalle slik at
han kan rive dem og bygge sitt luftslott på
tomten.
På det tidspunktet husokkupantene ble kastet ut hadde ca. 15 husokkupanter og en
hund sitt tilholdssted i jonsvollsgaten 8 og 10.
6 av husokkupantene ble båret ut, arrestert
og ilagt bøter på 3500 kr hver for å nekte å
lyde politiets ordre. Husokkupantene ble
holdt på glattcelle i en til to timer.

Juli 2004: Tak-okkupasjon av jonsvollskvarta let
2 aktivister med banner, matpakke og kaffekanne klatrer tidlig på morgenen opp på
taket på et av husene i jonsvollskvartalet.
Dette gjør de for å hindre rivningsarbeidet
som har startet før den demokratiske prosessen
er
ferdigbehandlet.
Rivningsarbeiderne tilkaller politiet som etter
en stund kommer med bannvesenets stigebil, og tak-okkupantene arresteres. Tak-okkupantene blir ilagt bøter på 3500 hver. En av
tak-okkupantene har så langt blitt dømt.

Oversikt rettsaker 2003-2005

19. Mars 2003: Okkupasjon av Høyres Hus
I protest mot at Høyrebyrådet i Oslo skulle
vedta å selge ungdomshuset Blitz på byrådsmøte denne dagen tok 12 aktivister seg inn
i Høyres Hus i Bergen. Et titalls aktivister
demonstrerte utenfor. 7 av aktivistene som
nektet å fjerne seg fra Høyres Hus på politiets ordre, ble arrestert og bøtelagt med 3000
kr hver. Fire av aktivistene har hittil fått
sakene prøvd i Bergen Tingrett og tre av
dem ble dømt til 3000 kr pluss saksomkostninger. Aktivistene fikk i denne rettssaken
liten mulighet til å presentere sin sak da den
ferske dommerfullmektigen ikke var særlig
lydhør for de politiske argumentene aktivistene la til grunn for sine handlinger. Disse tre
aktivistene la frem saken sin selv. En annen
av aktivistene, som hadde advokat, fikk nedsatt sin bot fra 3500 til 1500. Og dommen
konkluderte med at dette var en sivil ulydighetssak. I tillegg hadde politiet hatt liggende
ute en ”prisliste” på brudd og forseelser på
nett hvor bøtene var langt lavere enn det tiltalte hadde fått. Advokaten gjorde et stort

poeng ut av dette, og selv om det egentlig
var en feil på politiets nettsted, fikk tiltalte og
hennes advokat gjennomsalg for sitt poeng.

"The political arena leaves one no alternative, one must either be a dunce or a rogue"
Emma Goldman

12. Mars 2003: Demonstrasjon mot strippe messe på Exodus
Etter et par timer med blokade og gatefest
utenfor strippemessa "sex tease" arrangert av
Thomas "rocco" Hansen og co, møter politiet mannssterke opp. Dørvaktene på ”sexmessa” har da hele kvelden oppført seg voldelig ved å sparke og slå aktivister. Rett før
demoen skal oppløses, noe som gikk ut over
megafonen, går politiet til aksjon mot
demonstrantene i blokaden. 7 aktivister ble
tatt med inn på sentrum politistasjon. 5 ble
bøtelagt med 3500 kr hver for ikke å etterkomme politiets ordre - en ordre politiet aldri
ga, mens to av aktivistene "hadde blitt tatt
med inn på grunn av deres egen sikkerhet"
i følge politiet.
To av aktivistene har vært i tingretten pr
dags dato, begge har blitt frikjent - og kritikken mot politiet og statsadvokaten er slående i begge dommene.
Den ene aktivisten fikk i tingretten bevist at
politimannen, som var hovedvitnet til aktoratet, ikke snakket sant. Politimannen sa at det
var han som hadde arrestert tiltalte, noe som
overhodet ikke medførte riktighet – han
hadde nemlig arrestert en av de andre
demonstrantene. Politimannens vitnemål
stemte overhodet ikke overens med noen av
de andre vitnemålene. Og det kom helt tydelig frem at hovedvitnet til aktoratet overhodet
ikke vært vitne til arrestasjonen av tiltalte men derimot arrestasjonen av en annen aktivist. Aktivisten ble frikjent for sex-tease
saken, politiet ble dømt til å betale 10.000 kr
i saksomkostninger.

