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KRAV

1.
GRANSKNING I REGI AV KOMMISJONÆREN FOR MENNESKERETTIGHETER I EUROPA

Det kreves herved at kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa skal få i oppdrag å 
undersøke hele den norske statsforvaltningen. Norge skal stille de midler til rådighet, som kreves 
for å få en slik granskning utført.

Granskningen skal omfatte de politiske partier og det skal etterforskes med tanke på politiske spill 
og uærlige samarbeid fra kommunalt nivå og opp til nasjonalt nivå. I dette skal man se på hvordan 
lokalt politi henlegger saker hvor offentlige etater eller politikere er involvert, enten direkte eller 
indirekte i hevd av sine posisjoner.

Alle innbyggere i Norge som ønsker å få sine saker gransket for feilbehandling av systemet, skal få 
sine saker undersøkt av uavhengige menneskerettighetseksperter som deltar i granskningen av 
Norge. 

Samtlige saker hvor det avdekkes overtramp av innbyggeres rettigheter, skal samordnes og det skal 
gjøres analyser for å få avklart hva som er bakenforliggende årsaker til rettighetbruddene.
I dette ligger det undersøkelse av politiets måte å henlegge saker på, og om det gjøres forskjell med 
tanke på om henleggelse skyldes hemmelige vedtak knyttet til budsjettene, hvor anmeldelser mot 
det offentlige skal henlegges uten å etterforskes. Med andre ord om det er gjort hemmelige inngrep 
ovenfor statsforvaltningen slik at landet har blitt et aristokrati, hvor de svake i samfunnet blir 
undertrykket av rettsstaten og således de politiske partiene i fellesskap.

I dette arbeidet skal man se på nyhetsbildet og hvordan politikere håndterer blant annet 
barnevernsakene hvor Norge har blitt dømt i EMD. Det skal også innhentes alle henvendelser som 
er meddelt offentlige etater, samt regjering og Storting, hvor folket har varslet og forsøkt å få 
opprydning. 

Kommunal politikk skal granskes med tanke på politisk sabotasje av kommuner styrt av partier som
ikke sitter i regjering. Statistisk skal man undersøke om det er større eller mindre problemer med for
eksempel barneverntjenestene i de kommuner som ledes av partier som sitter i opposisjon.
Rapporten skal vurdere om det har foregått sabotasje i den form av at partier i opposisjon har stått 
for en kommunalpolitikk hvor befolkning har blitt undertrykket for å lage problemer for regjering.

Helhetlig skal derfor granskningen gå på misbruk av politisk makt, og hvordan maktspill i de 
politiske partier påfører folket undertrykkelse og andre former for lidelser. Det sentrale skal være 
brudd på menneskerettigheter og prinsippet om likhet for loven, i forbindelse med den norske 
statsforvaltning og de politiske partier.

Rapporten skal omfatte avklaring av eventuelle skyldspørsmål knyttet til hvor vidt Storting og 
regjering og således de politiske partier med sine engasjement, har stått for undertrykkelse av 
befolkningen ved å innskrenke rettssikkerheten til den alminnelige borger. Alle domstoler skal 
granskes og man skal vurdere straffeskyld hos dommere i forbindelse med høyforræderi, hvor de 
har dømt politisk og ikke i henhold til menneskerettighetene.

I dette ligger det at rapporter skal være egnet til å avklare skyld i forbindelse med en intern Riksrett.
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Alle lovbrudd fra kommunalt nivå og opp til regjering og statsminister skal legges til grunn, og det 
skal avklares om statsminister er ansvarlig for undertrykkelse og overgrep mot egen befolkning.

MEDIA:

Som en viktig del av granskingen, skal kommisjonæren for menneskerettigheter granske landets 
media. Det skal undersøkes om nyhetsbyrå som har mottatt pressestøtte har vært med å føre folket 
bak lyset. Står man i saker mot det offentlige så får man ikke hjelp. 
Landets aviser svarer ikke på henvendelser når man er utsatt for overgrep av landets offentlige 
etater enten de er kommunale, fylkeskommunale eller nasjonale.

Det skal også undersøkes om landets nyhetsbyrå har vært med å trenere innbyggeres ytringsfrihet, 
ved å ikke gå klart ut å fortelle om formålet med ytringsfrihet i et demokrati. I forbindelse med dette
punktet skal granskere se på menneskerettighetsbrudd og hvordan systemet har innskrenket 
ytringsfrihet for offentlig ansatte. 

FAGFORENINGER:

Landets fagforeninger har normalt nære politiske tilsluttinger.
Kommisjonæren for menneskerettigheter skal derfor under granskningen også vurdere om landets 
fagorganisasjoner har valgt å være med på et maktspill hvor arbeidstakeres ytringsfrihet har blitt 
trenert, til fordel for at kommunikasjon skal gå via fagorganiseringen.

PRIVATE TVISTELØSNINGER:

Innen en rekke områder er det opprettet private tvisteordninger hvor næringen driver 
tvistedomstolen. 

I forbindelse med blant annet forsikring, er det en slik praksis.
Problemet er at det kan se ut som denne ordningen rammer de svakeste i samfunnet, da de også 
hindres god rettshjelp. Problemet er knyttet til blant annet bilskade hvor bileiere har delkasko.
Det forsikringsselskapene ofte gjør er å gi delt skyld, selv om skyld er opplagt og ikke skal være 
delt. Problemet er at de involverte ikke har råd til å førre sak og man blir frarådet av advokater å 
forsøke, da dommerstanden ellers holder med forsikringgigantene.

Kommisjonæren for menneskerettigheter skal derfor gjennomgå alle slike ordninger hvor 
befolkning måtte hevde seg skadelidende. 

FORBRUKEROMBUDET

Forbrukerombudet pleier å gi bøter til bedrifter som begår uærlig praksis.
Samtidig straffeforfølger man ikke de ansvarlige bedriftsledere.
Praksisen fører til at bedriftseiere ikke har risiko med tanke på ulovlige samarbeid, da kostnaden 
uansett veltes over på forbruker.

Kommisjonæren for menneskerettigheter skal derfor se på denne og tilsvarende praksis.
Det skal ses på om det foregår beskyttelse av elite, i samspill med at den vanlige borger rammes av 
praksisen. 
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HELSEVESENET

Helsevesenet skal granskes og i denne forbindelse er det ekstra viktig å se på kollegial beskyttelse.
Med andre ord skal man undersøke ansatte innenfor forskjellige yrker innad i helsevesenet og 
hvorvidt de beskytter hverandre dersom det har skjedd ulovligheter eller uhell.
Man skal også se om det er for vane å beskytte offentlige ansatte eller etater, i saker hvor pasient 
forteller om overgrep og undertrykkelse til ansatte i helsevesenet, slik som fastleger, psykologer, 
osv. 

Det påpekes at regelverket rundt pasientbeskyttelse ligger i å beskytte pasienten.
I saker hvor det offentlige står for overgrep mot en pasient, skal dette varsles slik at man kan rydde 
opp i problemene og hjelpe pasienten.

I forbindelse med fastleger, psykologer, med mer, skal man se om de har livnært seg på å 
«behandle» pasienter, uten å sørge for at overgrep av det offentlige blir håndtert.
Dersom de har vært med å dekke over for lovbrudd av det offentlige, må de også rettsforfølges for 
undertrykkelse.

Kommisjonæren for menneskerettigheter skal derfor sørge for å avdekke alle slike forhold knyttet 
opp mot helsevesenet. Dette er viktig for å få en slutt på overgrepene, da folket må stole på at man 
får hjelp av systemet.

JURISTSTANDEN

Kommisjonæren for menneskerettigheter skal ta en full gjennomgang av hele rettsapparatet.
Dette inkluderer hvordan landets jurister behandler barnevernssaker og alle andre saker som har 
med offentlig drift å gjøre.

Særlig viktig blir det å gjennomgå alle barnefordelingssaker og barnevernssaker. 
Man skal studere dommeres måte å benytte bevis og dokumentasjon på.
Herunder om de ser bort fra lovbrudd av offentlige etater.

I forbindelse med granskningen er det en selvfølge at Riksadvokat, regjeringsadvokater, 
politiledelse, Fylkesmenn, Sivilombudsmann og øvrige, etterforskes. Det vises ellers til 
partiprogrammet og annen hemmeligholdt informasjon.

ÅPENT MANDAT

Mandatet som gis til kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa skal være åpent, slik at 
andre former for undertrykkelse av den alminnelige borger som ikke er omtalt her, også skal kunne 
bli tatt tak i av granskingskommisjonen.

2. ØKONOMISK KOMPENSASJON – ERSTATNING

Kommisjonæren for menneskerettigheter skal ha fullmakt til å fastsette og betale ut erstatning til 
alle skadelidende. Bakgrunn for dette er inhabilitet hos landets dommere og det vises til saker hvor 
Norge har blitt dømt i Europiske Menneskerettighets Domstol, men i etterkant blitt frifunnet av 
landets dommerstand. Med andre ord beskytter juristene i dommerstanden i Norge hverandre, og 
forkaster det den Europeiske Menneskerett Domstol anser som undertrykkelse av det norske folk.
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Det skal derfor gis en garanti fra den norske stat i å betale ut erstatning, slik det dikteres av 
kommisjonen for menneskerettigheter i Europa. Norge må derfor gi fra seg sin suverenitet på dette 
området i forbindelse med denne opprydningen, da rettsstaten har forfalt.

For å ha et utgangspunkt for å fastsette erstatning, velges det å ta utgangspunkt i saken jeg selv står 
i. Grunnet forholdene er det å anta at det er ønske om å gjøre en full undersøkelse av min sak, for å 
avklare riktigheten av å avsette regjering og storting på denne måten. 
Slik jeg ser det er erstatning som normalt har blitt gitt i Norge for overgrep mot befolkningen, vært 
alt for lav. Det offentlige har derfor vært bedre tjent med å dekke over, da etterspillet uansett ikke 
blir kostbart om ting faller fra hverandre. Politiet har heller aldri straffeforfulgt offentlig ansatte for 
lovbruddene i sakene, og gjort slik det kun er en logisk ting for de som sitter i systemet å dekke 
over problemene.

På den annen side er nivået i feks. USA alt for høyt. Selv med oljefondet ville det vært vanskelig å 
dekke alle erstatninger som kommisjonæren med all sannsynlighet ville komme til å skrive ut.

Derfor settes kravet fra min side til 5 millioner pr hodet, og beregnes med utgangspunkt i min sak.
Dette betyr at at erstatninger også kan bli høyere, for andre som har blitt undertrykket av sittende 
regjering og storting, samt tidligere regjeringer.

3. ERSTATNING TAP AV NÆRING

I forbindelse med min egen sak, gjøres det også et adskilt erstatningskrav. 
Selv drev jeg selskapet 800renhold og hadde alfanummeret til renholdsbransjen.
Som følge av hvordan det offentlige systemet i Norge har holdt på, gikk jeg konkurs da det var 
umulig å jobbe i situasjonen jeg sto.

Selskapet bygde jeg opp fra 0 og omsatte for over en million i måneden når saken startet.
Selskapet hadde vært i kraftig vekst og det var derfor investert betydelige midler i et nytt ERP 
system, slik at resten av landet kunne dekkes uten problemer med oversikt og styring. 

For meg er det uaktuelt å gå tilbake til renholdsbransjen. 
I stedet ønsker jeg å jobbe lokalt for å bedre samfunnet ved å drive Gjør Det Selv Totenvika, som er 
en veldedig organisasjon. Målet er å støtte opp under alt som fører til et bedre lokalsamfunn.
Det vises til nettsiden: www.gds-totenvika.no.

For å kunne bygge opp dette på en god måte, slik at man også kan hjelpe andre med å starte 
tilsvarende verksteder i sine lokalområder, kreves 100 millioner som en engangsutbetaling.

Kommisjonæren for menneskerettigheter skal i forbindelse med fastsetting av erstatning, benytte 
dette som utgangspunkt dersom andre med selskaper har opplevd liknende.
Det avklares at dette går på tap av bedrift og ikke lønn.

Erstatning utbetales med en gang sak er utredet og det eventuelt foreligger en konklusjon hvor 
kommisjonæren for menneskerettigheter bekrefter undertrykkelsen og overgrepene mot min familie 
og meg. Det vises til punkt 8 og at det antas at dette er avgjort innen 4 uker fra idag.

Det gis samtidig vetorett for Kongen. Kongen kan endre dette beløpet eller forkaste kravet, dersom 
Kongen mener at dette er urimelig. I dette gis Kongen adgang  til egen gransking av saken, slik at 
det er mulighet for en selvstendig kontroll av fakta. Norsk politi og øvrig system nektes innsyn.
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4. ERSTATNING TAP AV INNTEKTERVERVELSE

Personer som har varig tap av inntekt grunnet staten, må få dette som et tillegg til erstatning i punkt 
2 og 3 av kravet. Dette betyr at kommisjonæren også skal se på bortfall av inntekt som følge av 
overgrepene til det offentlige. For barnevernsbarn og andre som har fått skader som gjør slik at de 
er vanskeligstilte i etterkant, skal erstatning gis for å kompensere de økonomiske tapene gjennom 
livsløpet. Dette gjelder også for de som har blitt påført skader som følge av mobbing på skolen og 
tilsvarende, hvor det offentlige apparat ikke har ivaretatt landets borgere i henhold til lovens krav.

Skadelidende skal få erstatning i saker hvor inntektspotensialet er redusert som følge av 
feilbehandling av systemet. Eventuelt gjeld som har oppstått av forholdene skal dekkes, slik at de 
berørte er gjeldfrie.

Det er derfor viktig at gransking også avklarer om lovbrudd av det offentlige kan ha ført til 
økonomiske tap i form av redusert inntektspotensiale, for skadelidende i hver enkelt sak.

Erstatning betales i henhold til punkt 2, hvor kommisjonen får fullmakt.

5. ØSTRE TOTEN KOMMUNE

I forbindelse med min sak har jeg gjentatte ganger forsøkt å få hjelp av kommunen til å rydde opp i 
lovbruddene fra barneverntjenesten. Det vises til oversikt over henvendelse og påpekes at dette kun 
er en liten del. 

Selv er jeg opptatt av at det skal være null-toleranse for overgrep mot egen befolkning.
Mitt krav er derfor at samtlige i ledelsen til de kommunale politiske partiene, fjernes med 
umiddelbar virkning fra alle sine politiske verv og stillinger i kommunale foretak.
Dette involverer selvfølgelig ordfører.

Videre skal det på plass nye rådmann og alle kommunalsjefer skal byttes ut. 
Alle ansatte ved barneverntjenesten skal avsettes. 
Rektor ved Skreia Ungdomsskole skal også avsettes.

Resten tas når saken granskes av kommisjonæren for menneskerettigheter.

6. KRAV OM FUNKSJONELL MRI – VIKTIGE POSISJONER

Det vises til forsknings materiellet i forbindelse med fMRI.
Selv om man ikke kan sette diagnose med fMRI eller benytte det i straffesaker, viser testsvarene 
helt klart og tydelig om en person har redusert empati som kan påvirke beslutningene personen tar.
Det er ikke mulig å lure fMRI av testkandidat, da ingen har slik kontroll over hvordan energien 
sendes rundt i hjernen.

Det er således mulig å avklare med 100% sikkerhet om en person har redusert empati, ved at 
signalene ikke går slik de skal gjøre. Med andre ord snakker man om avdekking av hjerneskader 
som fører til problemer med å forstå rett og galt.

Det kreves derfor at dette innføres som en obligatorisk helsesjekk for alle som skal tiltre viktige 
posisjoner i samfunnet. Denne endringen skal føres inn i landet Grunnlov og være i forbindelse med
menneskerettighetene til landet befolkning.
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Vi skal ha et lovfestet vern som sørger for at personer med skader på hjernen og hjernens 
signalbaner, ikke kan tiltre stillingene dersom disse skadene er forenlig med de man finner innen 
psykopati på lavt til høyt nivå. Med andre ord skal man utestenges fra viktige posisjoner, dersom 
det er indikasjoner på hjerneskade som påvirker personens empati.

Stillinger og posisjoner dette skal være gjeldende for er:

Statsminister, ministere, regjeringsadvokater, stortingsmedlemen, riksadvokater, fylkesmenn og 
deres saksbehandlere, sivilombudsmenn og deres saksbehandlere, ordførere, øverste leder og ledere 
med personalansvar for offentlige etater, samt saksbehandlere med ansvar for befolkningen, 
dommere, aktorer, jurymedlemmer, rettsoppnevnte psykologer og psykiatere, fastleger, politisjefer 
på alle nivå og politijurister/advokater.

At personer i slike stillinger ikke har psykiske lidelser som sammenfaller med det som omtales som 
psykopati eller sosiopati i dagligtale, bør være opplagt for alle. At de sittende politiske partier stiller 
seg enige i dette, anses derfor som en selvfølge. De bør være enige at personer med skader på 
hjernens system for å forstå rett og galt er relevant for folkets sikkerhet.

Det kreves derfor at man umiddelbart godkjenner en slik endring i Grunnloven og sørger for at dette
føres inn i lovverket i løpet av maks 3 uker. De som ikke oppfyller kravet må sykemeldes og gis 
behandling, da slike skader kan ha oppstått som følge av arbeidsskader i en stresset hverdag.

7. RIKSRETTSSAK OG MIDLERTIDIG REGJERING

Det stilles krav om at alle i sittende Storting og regjering går av og stiller sine plasser til disposisjon
for personer som ikke er inhabile til å styre mens offentlige etater og landenes politiske partier 
etterforskes for overgrep og undertrykkelse av egen befolkning. 

Samtidig skal samtlige punkter i dette kravet innfris. I dette ligger det at samtlige regjering og 
stortingmedlem er inhabile, da det i dette betyr at de skal etterforskes for overgrep mot 
befolkningen og risikerer riksrettssak mot seg som følge av grov krenkelse av den norske 
statsforvaltning.

Partiene avgjør om de enkelte representerer skal få avgjøre selv, eller om andre som ikke er inhabile
skal avgjøre om kravene innfris. Hvordan dette ordnes politisk har de politiske partiene ansvaret for.

8. TIDSFRISTER

Det vises til at det i år er valgår.
Det gis derfor 14 dagers frist for å avklare om kravene innfris og igangsettes.

Om kravene innfris, skal det øyeblikkelig settes igang en opprydning som omfatter å få signert en 
bindende avtale med kommisjonæren for menneskerettigheter i å lede granskningen av Norge.
Fristen er 3 uker fra dagens dato.

Samtidig kreves det at det igangsettes tiltak for å rydde opp i saken jeg står i selv.
Da jeg ikke har oversikt over hvor mine to miste barn er som følge av at jeg har vært avskåret fra 
kontakt i ca 2 år, kreves det at barna blir tilbakeført i løpet av 4 uker.
Potensielt er de i Mexico og betyr at det er en ekstra juridisk prosess som må igangsettes.
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Oversetter man del 1 og 2 er nok juristene i Mexico velvillige i en ekspress behandling, da det 
fremstår som det er problemer knyttet til demokratiet der også.

Dersom kravene ikke innfris vil eneste konsekvens være at jeg selv går inn i politikken og derav 
publiserer alt som er hemmeligholdt i forbindelse med denne henvendelse. I det ligger det at jeg 
omtaler det jeg anser som overgrep mot befolkningen og viser folket farene det er ved at det 
undertrykkes, slik det erfaringsvis gjøres med blant annet barnevernssakene i Norge.

PARTIET GJØR DET SELV

Det presiseres at politikken jeg ønsker å føre, tåler alt som er skrevet og er holdt tilbake for å 
skjerme landets politikere og øvrige elite. Skal dere tviholde på makten og blokkere for granskning, 
må dere også tåle at alt blir publisert slik at folket kan gjøre sine valg på et helhetlig grunnlag.

Samtidig stilles det økonomisk krav mot samtlige politiske partier i regjering og Storting, samt mot 
landets nyhetsbyrå som har mottatt pressestøtte. Dette kravet går på erstatning dersom det oppstår 
økonomiske skader som følge av turbulens ved at alle som blir undertrykket i Norge, settes i 
opposisjon mot de som har ansvar for at overgrepene har skjedd mot befolkningen.

Som undertrykket er jeg i min fulle rett til å starte et politisk parti som går i opposisjon for å få en 
slutt på overgrepene. Da må ting kunne omtales fritt, slik man skal kunne gjøre det i et demokrati 
hvor det er ytringsfrihet og adgang til å danne politiske partier som går i opposisjon!

Påstanden som legges ned i forbindelse med dette, er at de ansvarlige ikke har gjort de oppgavene 
de har ansvaret for i et demokrati. Derfor må de ta de økonomiske kostnadene som eventuelt 
oppstår når det settes hard mot hardt for å få en slutt på overgrepene.

Dette er Deres ansvar og derav legges det økonomiske ansvar på de politiske partier og landets 
presse, slik at det er satt en klar føring for fremtiden og sørget for at skadelidende får økonomisk 
kompensasjon! Deres ansvar ligger i å sørge for at opprydning av lovbrudd går i ordnede former.

Det påpekes at alle andre forsøk har blitt avvist av det offentlige og at det derfor ikke gis flere 
muligheter fra denne side. Kravene er absolutte og det er ikke lenger åpent for forhandlinger.
I et demokrati skal det være null-toleranse for overgrep og undertrykkelse av befolkningen!
Dette er hva sittende politikere i storting og regjering nå får dybdeforståelsen av.

Samtidig oppfordrer jeg til at ting går ryddig for seg. Forslagene jeg kommer med i 
partiprogrammet er ekstremt gode for samfunnet. Alle som er i politikken i dag vil også være bedre 
tjent med endringene, da det fører folket sammen og skaper harmoni.

Jeg oppfordrer derfor til at man lager et godt samarbeidsklima slik at man kan gjøre endringer på en
rolig og god måte, samtidig med at man rydder opp i det som har vært, så det blir et avsluttet 
kapittel i norsk historie. I dette ligger det at partiene vil stå fritt til å låne ideer fra partiprogrammet 
så jeg slipper å gå inn i politikken, og i stedet for kan være med mine barn.

Jeg ber derfor om en god start på et nytt og bedre samfunn!

Hilsen

Ingar Andresen
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