Person: Vi har berättat att vi håller öppna möten, att vi håller filmvisningar, föreläsningar,
pysselkvällar, konstutställningar, och så vidare. Att vi lagar mat åt folk som behöver käka. Vi har
husrum åt folk som behöver ett ställe att bo på. De som kommer hit är allt från ensamma
pensionärer till småbarnsföräldrar och ungdomar. Det är hemlösa, det är grannar, det är folk som
reser hit för att hälsa på oss. Och i morse senast var det en dagisklass här. Och nu... Jag förstår att du
har läst den här artikeln i ETC. Jag kan bara upprepa lite grann vad som står där. Det är alltså enligt
en anonym källa hos polisen så registrerar ni sedan igår alla som rör sig i och kring Högdalens
folkets hus genom att från en hemlig plats fota och filma alla som rör sig i området. Och där har jag
en fråga till dig: stämmer det? Till att börja med.
Polis: Det stämmer att vi har siffror på att det *ohörbart* på lokalen. Det stämmer. Absolut.
Person: Så ni har alltså människor som sitter med kameror och registrerar alla som rör sig i
området?
Polis: Ja, vi har haft det. Men vi registrerar inte personer. Det...
Person: Vad gör ni för någonting då?
Polis: Som jag sa förutom så skaffar vi oss en lägesbild och vad vi har tittat på är hur mycket
människor är i lokalen helt enkelt. Sedan finns det andra skäl till varför vi tittar också.
Person: Det är ju så att om ni vill veta hur mycket folk som finns i, som rör sig i lokalen så kan ni
fråga oss det, så kan vi berätta det. Till exempel i tisdags så hade vi 300 personer som var här och
tittade på en konstutställning. En normaldag liksom, mitt på dagen, så kanske vi har 30-40-50
personer här. Under en dag så rör det sig in och ut ett hundratal personer. Det kan vi vara öppna
med. Det är bara att fråga. Ni behöver inte sitta här i buskarna med kamera, liksom. Och jag hoppas
att ni förstår att när det här kommer ut så gör det väldigt många människor väldigt otrygga. Det är
många som inte vet om de vågar komma hit på grund av det här. Och det är många som varit här
som är oroliga för sin... vad heter det... att de ska hamna i någon slags register hos polisen, liksom.
Det känns ju jävligt lustigt när vi hade liksom sådär 20 dagisbarn här, hamnar de i erat register? Vad
är det för typ av register? Vad kommer ni att göra med det registret? Vad har ni för intentioner där?
Det vore väldigt spännande att höra.
Polis: Absolut. Men det finns inget register. Det här, det här är *ohörbart* för att vi ska ha koll på
läget. Det innebär också att man varken kan bekräfta eller avfärda *ohörbart* vi vill ha en så bra
bild som möjligt. Därför har man genomfört det här. Och det är *ohörbart* att det blir på det här
viset. Vi har inte något syfte att åsiktsregistrera någon, eller att åsiktsregistrera individuella
personer.
Person: Okej Fredrik, om det var så att man hade ett ärligt uppsåt med det här som du då påstår, hur
kommer det sig att så fort den här artikeln kom ut i ETC, att man tog bort övervakningen?
Polis: Ja, alltså, då är det ju liksom ingen mening med den om man vet vad...
Person: Det är det väl visst? Vi har ju ingen aning om var ni är någonstans? Det rör sig fortfarande
människor här, precis som innan. Är det kanske så att det inte är helt legitimt att hålla på så som ni
håller på? Är det så att det möjligtvis bryter mot lagen?
Polis: Det gör det inte. Det är våran uppfattning att det inte gör.
Person: Ja, det ska vi titta närmare på, Fredrik.

Polis: Ja, jag förstår. Men det som är grunden här, så att säga, det är en anmälan om ett olaga
intrång i grunden. Alltså ett brott. Det är där vi står, så att säga. Sedan ser vi olika på det. Det har vi
pratat om. Men det är där det börjar. Det pågår de facto en husockupation här, liksom. Och det är
det polisen har ett ansvar *ohörbart* till. Så jo, det får vi göra. Det får en polis faktiskt göra, det
här. Men det är inte i syfte att åsiktsregistrera en enda person, utifrån politisk åskådning eller så. Det
är inte det det handlar om.
Person: Mm. Vad kommer ni att göra med de här uppgifterna? På något sätt har ni ju registrerat
någon typ av uppgifter. Ni kanske inte har det i ett speciellt arkiv eller så. Men vad kommer ni att
göra med de här uppgifterna? Eller är de redan förstörda?
Polis: Nej, specifikt var uppgifterna befinner sig just nu, det vet inte jag. Men syftet med dem är att
starta den här *ohörbart* vi kan se vad det handlar om. Vad är det husockupationen står för? Vad är
det för någonting...
Person: Det tycker jag att vi ganska tydligt har förmedlat till er. Jag tycker att det är en ganska
risig.. Om man kommer och säger att man ska ha en transparent process, att man ska vara ärlig med
varandra, och så kommer man och smyger i buskarna och tar kort på folk. Jag hoppas att du förstår,
liksom, att det här är jävligt allvarligt. Jag hoppas att du fattar det.
Polis: Jag förstår...
Person: Det här är inte okej, och det här är liksom, vårt förtroende för er är liksom helt kört i
botten. Alltså, jag fattar inte riktigt hur vi... Jag har upplevt att vi har haft en hyfsat, såhär, ärlig och
öppen dialog tidigare. Men nu, jag har faktiskt ingen aning om hur det här ska fortsätta. Jag tycker
att ni verkligen har gjort bort er här, liksom. Det är ganska uppenbart.
Polis: Jag har som sagt ingen åsikt där.
Person: Men vad tycker du att vi ska göra med alla de här människorna som varit på besök här
sedan igår när ni började med det här? Vad ska vi kommunicera till dem? Ska vi säga att ni inte
kommer spara de här uppgifterna? Hur ska vi kunna garantera det? Vad ska du säga till
pensionärerna som varit här och fikat igår? Eller den här dagisklassen som var här i morse? Vad
tycker du att vi ska förmedla för budskap till dem? Eller vad tänker ni säga till dem?
Polis: Ja, jag får ta med mig den frågan, såklart. Men alltså någon åsiktsregistrering har inte
förekommit överhuvudtaget.
Person: Nej men det får någon annan titta närmare på. Tyvärr så är det ju så att i Sverige är det
polisen som utreder sig själv i sådana här ärenden. Så att, vi får väl se hur det går. Vi kommer att
starta ett ärende kring det här. Jag hoppas att ni förstår det. Och det handlar också om transparens.
Nu är jag ärlig med dig. Nu säger jag att vi kommer att polisanmäla den här saken.
Polis: Absolut. Och det tycker jag att ni ska göra om ni anser att det gått fel. Absolut. Jag tycker det.
Jag tycker det.
Person: Vad kommer du att göra för att säkerställa att det här inte händer igen? för att något
liknande inte händer igen? Hur ska vi kunna lita på att ni inte sitter bara i en annan buske imorgon?
Polis: Jag förstår. Nu pågår det ingen spaning på... hos er, kan jag säga. Och jag får givetvis
*ohörbart* med kommenderingschefen vad som ska ske och återkommer med ett svar på det. Men

det pågår ingen spaning nu på eran lokal.
Person: Kommer du att återkomma när det pågår spaning? Så att vi vet om det?
Polis: Nej. Det är väl ingen idé att vi har någon sådan något mer om det *ohörbart*.
Person: Nej, det håller jag faktiskt med om. För de som befinner sig i det här huset är liksom... Det
är ingen homogen massa. Vi har liksom... Hela grejen med det här huset är att det är öppet. Det är
öppna dörrar. Vem som helst kan komma in och ut. Sedan, de flesta besökarna på dagarna är ju
liksom ensamma pensionärer och, liksom, småbarnsföräldrar och ungdomar, liksom. Jag fattar inte,
jag fattar verkligen inte vad syftet med den här övervakningen skulle vara, liksom. Vad är poängen
med att sitta och ta kort på de här människorna? Liksom, de här åttaåringarna som kom hit i grupp i
morse. Det, alltså, jag tycker att det är, fan, skandal.
Polis: Ja, jag förstår det. Jag respekterar din åsikt. Jag har inte problem med den. Jag kan bara säga
att det finns kanske fler skäl med en sådan här övervakning också. Saker som jag inte kan tala om
för dig. Jag kan inte göra det, men jag har ingen skyldighet att göra det. Men det finns olika skäl till
varför man *ohörbart*. Men huvudskälet, eller det enda skälet är att vi vill ha en så bra lägesbild
som möjligt så att polisen inte gör något överilat. Det kan vara ett skäl att det är barn i den
verksamhet som pågår. Då vill inte vi göra något överilat. Det är därför vi vill ha en så bra lägesbild
som möjligt. Det är därför. Och initialt så fanns det en tanke om att man skulle utrymma lokalen
direkt men vi hejdade oss med den tanken för vi ville veta vad det är som pågår, vad som försiggår
där.
Person: Ja, men det är jättebra, det är bara att komma och fråga oss så kan vi berätta det, liksom.
Det är... Det finns ingen anledning att smyga omkring i buskarna med film- och fotokamera, liksom.
Det blir bara pinsamt när det kommer fram såhär som det gjorde den här gången.
Polis: Ja, jag har respekt för det.
Person: Hur kan vi få ta på de här uppgifterna som ni har samlat in på något sätt?
Polis: Det ni ska göra isåfall är att... Jag råder er att polisanmäla det här om ni anser att det är fel.
Det ska ni göra. I det läget så, så tittar utredaren på de uppgifter som finns och vad är det här för
spaning, varför har den förekommit, vad är det som samlats in och på vilka grunder. Och det
allvarligaste som jag skulle kunna se om jag spekulerar, eller jag spekulerar inte ens, jag bara pratar,
är om man skulle registrera någon efter politisk åskådning.
Person: Nä, för det finns det ju en historia av att man har gjort inom polisen. Alltså nyligen, det
togs ju upp i ETC-artikeln också att det senast i höstas, i oktober, så avslöjades att man hade gjort
en sådan här åsiktsregistrering av aktiva inom vänstern i Västa Götaland. Och det är ju någonting
som man liksom, som man håller på och utreder som jag förstår det. Så det finns ju liksom en
historia av att agera såhär. Jag hoppas att du fattar att vi har ganska, just nu är förtroendet ganska
lågt för er här.
Polis: Jag förstår det.
Person: Och jag tror att det gäller hos allmänheten också, om jag ska vara helt ärlig. Okej, bra, jag
tycker att jag fått svar på de frågorna som jag hade. I och med att vi är transparenta och öppna och
ärliga och sådär så berättar jag att det här samtalet har blivit inspelat.
Polis: Ja, och det är i sin ordning. Jag har absolut inga problem med det.

Person: Bra.
Polis: Då är min fråga till dig: hur gör vi nu? Vill ni fortsätta prata med oss? Eller hur tänker ni nu?
Eller måste ni gå till kammaren och fundera på hur ni ska göra?
Person: Jag kan återkomma om det, helt enkelt.
Polis: Gör det.
Person: Mm.
Polis: Och ring om ni har några frågor.
Person: Ja.
Polis: Jag återkommer om den frågeställningen du hade.
Person: Mm.
Polis: Aa.
Person: Yes, bra. Tja!
Polis: Hejdå.

