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From: Arne Viste

Sent: Thursday, December 22, 2016 1:21 PM

To: post.hordaland@politiet.no

Cc: Mesele Tesema

Subject: Spørsmål fra Plog AS til utlendingsenheten i politiet i Bergen

 

Jeg stiller 4 spørsmål i denne epost. De er understreket. Jeg ber om svar på dem.

 

Jeg er i dag, 22.12.2016, gjort kjent med Politiet i Bergen har hindret en av mine
ansatte i Plog AS å utføre sitt arbeide. Jeg ber herved Politiet i Bergen bekrefte dette.

 

Politiet bør være kjent med at både Justisdepartementet, UDI, Riksadvokat,
Statsadvokaten i Rogaland, Politiet i Stavanger samt skatteetaten er kjent med disse
arbeidsforholdene, som pågår i store deler av landet. Jeg an informere om at ingen
av de nevnte parter ønsker anmelde forholdet. Og at Politiet i Stavanger, etter å ha
blitt “truet” med rettergangsskritt basert på sine tidligere påstander om at arbeidet
var ulovlig nå har trukket disse anklagene, og sier at de holder på å avklare det
juridiske. Vennligst kontakt Kjetil Remman i Stavangerpolitiet dersom dere ønsker
dette bekreftet. Da mitt mål er en rettsssak, har Politiet i Stavanger motvillig mottat
en anmeldelse av Plog AS. Anmeldelsen er gjort av Arne Viste. Kjetil Remman har
ansvaret for straffesaken.

 

Også Politiet i Oslo ved politimesteren der har fått slike arbeidstilletalser for uttalelse
fra Mennnesker i Limbo, og heller ikke han har gitt innsigelser til gyldigheten av dem.

 

Det inntrufne anses å være et “åpenbart og bevisst” hindring av at min ansatte, et
arbeidsdyktig menneske, skal få jobbe for Plog AS, og innebærer derfor brudd på
Grunnlovens §110. Jeg ber om informasjon om hvem som er den ansvarlige
beslutningstaker for å hindre arbeidet, samt også hvem som er utførende.

 

Dersom politiet i Bergen anser det utførte arbeidet for å være ulovlig ber jeg om
skriftlig beskjed om det slik at vi kan kreve rettergangsskritt i saken.
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Dersom politiet i Bergen ikke kan bekrefte at arbeidet anses ulovlig, ber jeg dere
informere om hva som er juridiske grunnlaget for å hindre henne i sitt arbeide.

 

En uttalelse fra polititjenestemann på telefon om at “hun har ingen rettigheter i
Norge” er meget urovekkende, da den vitner om manglende kompetanse eller
bevissthet om at menneskerettighetene gjelder alle mennesker, også de
ureturnerbare. Hvis politiet ønsker nyansere også denne påstanden i sitt svar, gis dere
anledning til det.

 

Vedlagt er forøvrig arbeidstillatelse og arbeidskontrakt.

 

Mvh. Arne Viste

Daglig leder i Plog AS


