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Tårtfest för ohörsamhet i Göteborgs Tingsrätt
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Jag skriver detta i Tingsrätten i Göteborg. Här är det Tårtkalas för ohörsamheten. Tio lagstiftare står
åtalade för att de beslutat att ge tjugofyra irakier fristad i Göteborg och Europa. Vi är ett trettiotal
som stöder dessa åtalade lagstiftare genom att queera tingsrätten till tårtfest. Tingsrätten blir till ett
firande av ohörsamheten. Tingsrätten sjunger ohörsamhetens lov.
När de tio lagstiftarna implementerade sin lag om fristad och en värld utan gränser vid
Migrationsverkets förvar i Kållered protesterade polisen och grep dem. Idag, torsdag den 21
februari 2013, fortsätter protesterna mot “rätten till fristad”. Proteströrelsens representant,
åklagaren, åtalar de tio lagstiftarna för “ohörsamhet mot ordningsmakten”. “Ordningsmakten” i
bestämd form! Ha! Det är en elegant maktteknik för att diskkvalificera andra ordningsmakter, andra
lagstiftare. Undrar om domaren går på det?
Per Herngren
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Begrepp
Migrationsverket: en organisation som mer eller mindre hörsammar organisationen Sveriges
riksdag och även organisationen Sveriges regering. Migrationsverket försöker genomföra
nationalstats-apartheid vars funktion är att fattiga och ickevita inte ska kunna röra sig mellan olika
områden vilka definieras genom vad som kallas gränser.
Göteborgs Tingsrätt: en organisation som ägnar sig åt att implementera och stifta lagar. En
förebild för oss andra!
Domslut: Varje domslut är både skapande av lag och implementerande av en repeterande lag som
föregår domslutet. Domaren översätter och använder lagen i ständigt nya situationer, lagen blir
därmed dynamisk. Domslut är alltid både hörsamhet och ohörsamhet.
Sverige: en organisation som har sitt säte i Stockholm. Denna organisation hävdar att de ockuperar
och kontrollerar ett landområde. Tja, försök med det!
Lagstiftare: Nietzsche menar att alla är lagstiftare. Ingen organisation skulle kunna fortleva utan
att bli lagstiftare. Civil olydnad är alltid ett stiftande av lagar, vilka sedan kan spridas till fler
organisationer. Stiftande av lag kan också hamna i konflikt med andra organisationers lagstiftning,
som fallet i Göteborgs Tingsrätt.
Lag: Regler som skapar och återskapar rätt. Rätt försöker fastställa hur vi ska kunna leva ihop och
med vår värld. Rätt kräver ansvar av oss. Och det är en rätt som vi kan kräva ansvar av. Denna rätt
för en dialog med rättvisa. Rättvisan kan aldrig fastställas. Rättvisa kan dock ändra rätten, ändra
rättens praxis. Varje lag är ohörsamhet mot annan lag, mot annan rätt, annars skulle lagen aldrig
behöva stiftas.
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