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krin,inalisering · av EECmotstandere blankt avvist!
I Trondheim byrett har det
siste uke vært ført sak mot
9 demonstranter som ble
arrestert under aksjonene
rnt løanfi l1T1en "Vi ere en
nasjon". Anklagen var ikke
snau: Oonvioleri, vold mot
oolitiet· og-deltagelse i
ulovlig demonstrasjon.
De tiltalte framhevet i sint
forklaringer politiets
brutale framferd. De ble
støttet av mange vitner.
I ,nstru ~~e n for bruk av
køller heter det at køller
bare skal brukes til forsvar
ikke til anoreo . "Køller:
skal ikke brukes for å
oppnå lydighet," heter det.
Men manoe kunne fortelle om
pol i tifolk som stakk vergeløse demonstranter som sto
i ro sammenlenket, med
kølleri skrittet og slo dem
i hodet. En ble slått
bevisstløs på denne måten.
Etterrå ble han slått
gjentatte ganger mens han
lå på bakken i bevisstløs
tilstand. Han fikk hjernerystelse. Vedkomnende ble
først anklaaet for vold
mot politiet. Seinere ble
anklagen av lett forståelige
arunner trukket tilbake.
Åt demonstrasjonene ikke
utartet, skyldes utelukkende
demonstrantenes sjøldisiplin

~en saken viste også at vi
står overfor to typer
politifolk. En del bare
veivet med køllene i lufta,
slo litt i politibilene og
fulgte bare motvillig ordre.
De tiltalte sto fast på
sin rett til i ta i bruk
utenomparlamentariske mi.dler
når det er nødvendig. De så
politiets brutale opptreden
som et forsøk rå å skremme
folk fra åta i bruk disse
midlene

-

Retten avviste fullstendig
påtalemyndighetens forsøk
på å kriminalisere EECmotstandere.
En arkitekt ble tiltalt for
vold mot politiet. Aktor la
ned påstand om 60 dager
ubetinaet fenqsel samt at
tiltalte skulle dekke saksomkostningene. Til syvende
og sist måtte aktor få det
til å rime at tiltalte med
ene armen fastlåst i lenke
og bare en arm fri skulle
ha holdt 2-3 politifolk med
køller i sjakk og drevet
vold mot en av dem. Han ble
frif"'1net. Arbeideravisa og
Adresseav isen slo full av
forhåpninger saka stort opp
på forhånd. Dommen derimot
ble i Adressa referert så
kortfattet og bortgjemt at

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

RETTSSAKEN EN SEIER
den mest i nteresserte hadde
vanskelig for .å finne den.
Arbeideravisa har så vidt
vi har kunnet se ennå ikke
referert dommen.
En student ble tiltalt etter
oppviglerparagrafen. Dom
vi 11 e medført str~ff fra
2 mnd til 5 år. Det fins fra
før bare 3 dommer etter g~rane
skammens paragraf. Den ble
sist brukt av den nasistiske
"folkedomstolen" under krigen
da noen norske patrioter
hadde banket opp et par
medle11111er av nasjonal
samling. Da aktor skjønte
at han ikke kom noen vei,
prøvde han å få saka utsatt
for å skaffe flere bevis.
Tidligere hadde samme mann

avslått forsvarerens
anmodning om å utsette sqka.
På slutten av saksbehandlingen var aktor, politifullmektig Oftedal, til de
grader i oppløsning at han
ikke maktet å l~gge ned
påstand om noen bestemt
straff, men bare insisterte
på at tiltalte skulle dømmes
etter oppviglerparagrafen. Han ble blankt frifunnet.
Byens to dominerende aviser
har viet også denne. saka
stor oppmerksomhet. I
skrivende stund vet vi det
ikke, men i morgen, fredag,
får vi anledning til å se
hvor stort de slår opp
frifinnelsesdommen. Den som
lever får se.

ØKONOMISK ANGRliP
Selv om retten ·avviste
aktors kriminelle anklager,
ble den likevel presset av aktors "harde linje Alle
unntatt en ble idømt bøter.
Retten har på en måte gitt
aktor kompensasjon fordi den
måtte avvise aktors mest
rabiate anklager. Resultatet
ble 5 bøter på 300 kr og 3
bøter på 500 kr. Andre har
vedtatt bøter for 500 kr.
tidligere. Vi trenger 3500
kr. til dekning av bøtene.
Det tidligere bøtefondet
har gått med til dekning av
reiser m.m.for forsvareren.
11
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Mange var med på demonstrasjonene mot løgnfilmen.
Langt flere støttet og
sympatiserte med aksjonene.
Det er en tilfeldighet hvem
som ble tatt og bøtelagt.
Vi sto samlet under
aksjonene. La oss EECmotstandere stå solidarisk
når noen av oss nå straffes
økonomisk.
GI BIDRAG TIL BØTEFONDET:
STA SA~LET I KAMPEN MOT EEC.
De tiltalte.

