Torgersen-saken må gjenopptas
Til tross for at det må fremstå som klart at dommen mot Fredrik Fasting Torgersen er et
justismord, har Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker avslått å gjenoppta saken både i
2006 og 2010. Det foreligger nå en underskriftskampanje på internett hvor du kan gi din støtte
til gjenopptagelse. Man kan finne den via www.fampo.info/underskrift.html.
Det foreligger solid dokumentasjon av lovbrudd begått av norske myndigheter i saken.
Spesielt kan nevnes Ståle Eskelands artikkel fra 2008, Torgersen-saken:
Gjenopptakelseskommisjonens sviktende grunnlag for å avslå kravet om gjenopptakelse, hvor
Eskeland påviser at kommisjonen gjorde grunnlegende feil mht sakens fakta. Blant
kommisjonsmedlemmene som var med på avgjørelsen, finner vi tidligere PST-sjef Janne
Kristiansen og politidirektør Øystein Mæland.
Hvor viktig det er at flest mulig støtter opp om kravet om gjenopptagelse, ser man best ved å
se på hva som foregår av korrupsjon og maktmisbruk generelt i det norske samfunn. Herman
Berge har på www.rettsnorge.no avdekket at mange dommere ikke har skrevet under på
dommerforsikring. Kort sagt går en dommerforsikring ut på at dommeren lover å dømme slik
han kan forsvare etter loven og sin samvittighet. I en sak avdekket Berge at
Domstoladministrasjonen forfalsket dommerforsikringen; den datoen da den angivelig skulle
være kommet inn til Domstoladministrasjonen, var en helt annen enn den som var oppgitt i
postjournalen.
Et økende antall barn blir tatt fra foreldrene og plassert i fosterhjem eller institusjoner.
Rettssikkerheten i barnevernssaker viser seg i sak etter sak å være fraværende
(www.fampo.info/barnevern.html). Som et eksempel kan nevnes Svanhild-saken. Som privat
oppnevnt sakkyndig oppdaget Joar Tranøy at den offentlig oppnevnte sakkyndige hadde
gjengitt sentrale vitner feil. Dette ble ikke nevnt av lagmannsretten, som dermed brøt norsk
lov. På www.fampo.info/bv2.html har Fampo opprettet en samling lenker til artikler om
tilstanden i norske barnevernsinstitusjoner. Sett i sammenheng viser disse artiklene et
barnevern som tilbyr dårligere omsorg enn det dårlige foreldre gjør.
Organisasjonen Fampo har siden stiftelsen i 1997 tatt opp forhold som norske massemedier
fortier. I år 2000 publiserte lokalavisen Bygdeposten flere artikler som bygget på
dokumentasjon fra Fampo. Bl.a. omhandlet artikkelen Den siste sovjet-staten at påtalemakten
krevet at Oddmar Remøy og Kåre Torvholm, begge med plettfritt rulleblad, skulle underlegges
mentalobservasjon. Kåre Torvholm (1941 - 2000) var sentral i arbeidet for å avdekke økonomisk
kriminalitet i fiskerinæringen.
Bygdeposens redaktør ble senere oppsagt. I rapporten Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge
dokumenterer Fampos leder Dag Hiåsen at rettsapparatet begikk alvorlige lovbrudd i saken
som fulgte om usaklig oppsigelse. I 2004 startet Erik Strand en debatt om Bygdeposten-saken
på internett (se www.fampo.info/v.html). I debatten avslørte flere politikere seg selv. Venstres
organisasjonssjef skrev fremsatte flere påviselige løgner om Bygdeposten-saken og hevdet at
Bygdepostens redaktør hadde latt seg hjernevaske. I et åpent brev til Lars Sponheim bad
Strand Sponheim om å ta avstand fra løgnene som ble satt frem. Brevet ble besvart med et
god dag mann økseskaft svar fra Venstres generalsekretær (fra 2012 nestleder) Terje Breivik.
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