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VEDR SAMTALE SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER. 

Deres noe særskilte behov for å snakke med undertegnede alene, uten min representerende 
Dag Hiåsens tilstedeværelse, undrer meg. Det undrer meg også at De som spesialetterforsker 
ikke følger spillets regler og landets lover. Enhver som innkalles til politiavhør har rett til å 
gjøre dette sammen med sin representerende. Dette påpeker De selv i Deres brev (sitat): ”Vi 
er kjent med at de har gitt fullmakt til FAMPO V/Dag Hiåsen for årepresentere deg i sakens 
anledning.”(sitat slutt).  

Hvorfor tror De ellers jeg har gitt Hiåsen denne fullmakt? 

På denne bakgrunn forstår jeg derfor ikke hvordan De igjen kan hevde at (sitat): 
”Spesialenheten for politisaker har behov for å snakke direkte med Dem for å få nærmere redegjørelse 
for de anklager som fremkommer i ovennevnte brav til Riksadvokaten.” (sitat slutt).  

Hvorfor bare meg, og hvorfor ikke også min representerende?                                            

Jeg har ingenting i mot å snakke med Dem, la det være klart. Men dét jeg har i mot, er å bli 
fratatt min soleklare rett til å stille sammen med min representerende, for som De selv 
skriver, (sitat): (..) ”for å få avklart om og når de kan gi forklaring i saken.” (sitat slutt).  

Forkludres min forklaring i saken om jeg har med meg min representerende? 

Jeg går ut ifra at det er en menneskerett selv å bestemme hvem, og har som De sikkert 
allerede har forstått, blinket ut styreformannen i menneskerettsorganisasjonen Fampo, Dag 
Hiåsen, til denne oppgaven. Han har rett til å representere meg i enhver sammenheng.  

Jeg ber Dem derfor ta kontakt med Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen, og innkalle ham til et 
møte sammen med undertegnede. Sett på bakgrunn av de millioner av kroner som denne 
skammens hekseprosess fånyttes har kostet det norske folk, for ikke å snakke om det 
økonomiske tap som jeg selv har lidd, ser jeg det som naturlig at Fampo får dekket alle 
reiseomkostninger, dietter og salærer i sakens anledning.  

 

Atle Johan Løvaas. 

Kopi: Dag Hiåsen. 3355 Solumsmoen, og Erik Strand fampo@hotmail.com   

Fampo:  http://home.no.net/fampo Folkeaksjonen mot maktmisbruk politistat og overgrepskultur. 


