Noe å slåss for! Forklaringer

Fremgangsmåte
Noen ganger blir vi mennesker så sinna og oppslukte i kampsaker og ting som er urettferdig
at vi demonstrerer og gjør opprør. Demonstrasjoner kan gå både fredelig og hardt for seg,
sivil ulydighet er noe veldig dramatisk. Men begge formene bunner i at vi ikke er fornøyde
med tingenes tilstand. Under kan du lese litt mer om dem.
Hvordan søke om arrangement/lov til å demonstrere?
Du er kanskje ikke klar over dette, men for å kunne demonstrere i Norge må man faktisk søke
om lov på forhånd. Denne søknaden må sendes både til politiet og grunneier. Ellers kan man
faktisk risikere å bli arrestert eller få bøter. Les mer under.
Vi gir deg her en kort forklaring på hva vi ønsker å få formidlet når det skal søkes om
arrangement.
Søkeren må sende søknad til politiet og eventuelt grunneier samtidig. I søknaden må det
informeres om hvem som søker om arrangementet (kontaktperson). Både kontaktperson og
organisasjon må oppgis med adresse og telefonnumre, evt. telefaks nummer.
Søknaden må inneholde en detaljert forklaring på hvor og når arrangementet skal pågå. Hvis
det er demonstrasjon i forbindelse med tog gjennom sentrums gatene, må det opplyses om
hvilke gater man skal bevege seg igjennom.
Grunneier må samtykke til arrangementet.
Grunneiere som Park & Idrett, Oslo kommune Etat og Eiendom og utbygging(gatekontoret),
Aker Brygge, Stortinget og Universitetsplassen etc. gir tillatelse til bruk av grunn og eventuell
salgstillatelse.
Politiet avgjør om det skal gis tillatelse til høyttaler/megafon. Ved bruk av dette begrenses
bruken til etter klokken 1700 på hverdager og ikke lenger enn to timer pr dag. På lørdager og
helligdager begrenses bruken til etter klokken 1300. Ved bruk av slikt utstyr etter klokken
2000, må det innhentes egen tillatelse fra bydelslegen i aktuelle bydel.
Ved bruk av fakler, grilling eller ild, må i tillegg Oslo Brannvesen gi sin tillatelse til
arrangementet.
Gatemusikanter krever ikke politiets tillatelse så lenge ikke megafon eller høyttaler benyttes.

Hva er sivil ulydighet?
Sivil ulydighet oppstår når man i en sak eller situasjon setter sine egne etiske regler høyere
enn lovene i landet, og utfører en handling som strider med disse lovene. En ulovlig aksjon
utført av privatpersoner eller organisasjoner er typiske situasjoner hvor det av og til kan
oppstå sivil ulydighet. Hvis man brenner så sterkt for en sak at man ikke kan stå og se på
mens ting skjer i mot sine etiske forestillinger, tyr man kanskje til ulovlige metoder for å prøve
å stoppe det.
Sivil ulydighet er kort sagt ”en kollisjon mellom forskjellige verdier og oppfatninger”. De fleste
som gjennomfører sivil ulydighetsaksjoner har åpenbart et demokratisk sinnelag. Det er ikke
folkestyret de vil til livs. Men enkeltsakene de kjemper for, trenger å belyses enda mer eller få
enda større oppmerksomhet, sier de gjerne.

