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En offentlig granskingskommisjon
må nå settes ned for
å undersøke den politiske overvåkinga
som har blitt avslørt
de siste dagene.
Av LARS BORGERSRUD

ette krevde en fullsatt samfunnssal i
Oslo torsdag. Møtet
var arrangert av NKP, og
det må være mange år siden
NKP har klart å samle såpass mange utafor sine
egne rekker på møte. Temaet var «Hvem truer
friheten - venstresida eller
overvåkerne?»
Kravet om gransking blei
også støttet av paneldeltakerne Per Borten, Harald
Øveraas, Torstein Eckhoff,
Ole Jakob Bae, Ellen Stensrud og Torolv Solheim.

D

SIPO må granskes

Per Borten sa i sine innlegg at han hadde det meste
av sin kunnskap om den
hemmelige
overvåkinga
fra arbeidet med Melbyeutvalget. Dessverre blei
innstillingen aldri offentliggjort helt ut. Hans inntrykk var at medlemmer av
kommunistiske lag blei registrert
og
overvåket.
overvåkinga hevdet imidlertid at de blei registrert,
m-an at dette ikke var det
samme som å bli overvåket.
Ekspedisjonssjef
Andreas Andersen hadde
på sitt dødsleie fortalt Borten om hvordan den politiske overvåkinga skjedde.
Det eneste som var nytt var
at forsvaret hadde betalt
regningen .
Torstein Eckhoff mente
den formen for overvåking
som DNA h adde drevet
med, opplagt måtte være
istrid med personregisterloven fra 1978 hvis den
foregikk idag.
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P er Borten støtter kravet om
gransking av overvåkingstje·
nesten. FOTO: THOMAS VERMES

Ole Jakob Bae pekte
imidlertid på at det forholdt
seg annerledes med den
overvåkinga som skjedde
fra det offentliges side. Instruksen for SIPO fra 1977
viser til så store deler av
straffeloven at nesten en-

hver form for aksjonsvirksomhet kan bli rammet,
bl.a. den såkalte oppviglerparagrafen. Det er en kjent
sak at SIPO var tilstede
med mange folk i Alta under
Alta-kampen, uten at noen
med rimelig grunn kan hevde at demonstrantene truet
rikets sikkerhet. Bae mente
at det n å må reises krav om
at instruksen m å vise til helt
konkrete paragrafer i straffeloven.
Fagbevegelsen var representert på møtet med
leder av Oslo Jern og Metall
Ellen Stensrud, og leder for
Arbeidsmandsforbundet,
Harald Øveraas. Øveraas
hadde kjent til registreringa i lang tid. Han visste bl.a.
at det blei brukt A13-kort. og
at det også var ført på opplysninger om private forhold som alkoholmisbruk
og utroskap.
- Overvåkinga innad i
LO idag ikke kunne s kje på
samme vis som før. Nå blir

folk he lt «hvitvasket» før de
blir introdusert i vår bevegelse, hevdet Ellen Stensrud.
Lysestøl-saka blei også
tatt opp. Bae pekte på at
kontrollutvalget aldri har
p åtal_t noe e k sempe l p å politisk overvåking. Det kan
heller ikke domstolene, alle
dørene er stengte. Borten
mente at dette måtte være
helt uakseptabelt, og kunne
ikke forstå a t dette var godtatt av politike rne. Torstein
Eckhoff hevdet at det var
kongen i statsråd som hadde gitt disse b estemmelsene , men var ikke i tvil om a t
kongen aldri hadde beha ndlet saka! Borten la til at
ingenting krenket d en alminnelige rettsbevisstheten som dette. Han kunne
forøvrig tenke seg at mange
politikere ønsket å ha SIPO
som idag fordi de ville ha
dem til å gjøre «rakkerarbeide» for seg!
Både Reidar Larsen og

Roald Halvorsen var s k eptiske til at det var nok bare å
kreve e n offentlig grans kingskommisjon. Det vil
kreve offentlig press for å få
til dette. Det må settes
igang en tverrpolitisk aksjon for å s kape dette presset . og alle m å inviteres til å
delta.
Innlederen fra NKP, nyvalgt
partileder
K å re
Andre Nilsen, sa at det var
helt nødvendig at den nye
generasjonen i DNA nå tok
a nsvaret for å rydde opp,
for å ha reine hender i framtida. Dette var den eneste
måten å avslutte den kalde
krigen på. Overvåkinga
hadde rammet medlemmer
av NKP hardt. En undersøkelse av tre valglister fra
stortingsvalget i 1978 viste
at hele 65 prosent av n a vna
sto i SIPOs register.
DNA holdt seg demons trativt borte fra møtet. D e t
var kanskje ikke så overraskende.

