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Drammen 2020-11-03 
 
Den Høyere Påtalemyndighet 
Riksadvokaten 
Postboks 2102 Vika 
0125 Oslo 
 
Att:  Håvard Kalvåg 
 
Klage over avvisning av tredjeinstansklage 
 
Deres ref.: 14962992 1088/20-119/ACH009 
 
Viser til påtegningsark fra Vestfold Telemark og Buskerud Statsadvokatembete nr. 01.09 datert 29 
Oktober 2020. Klage over vedtak fremsendes den 2020-11-03 og er således rettidig fremsendt. 
 
Det virker ganske påtagende at Statsadvokaten henviser til Rundskriv R368/95 fra Riksadvokaten for 
å opprettholde henleggelsen. Dette er 25 år gammelt rundskriv som ikke har relevans i 2020. Ut fra 
rundskriv R03/2016 er en henleggelse grunnet «manglende» kapasitet begrenset til etterforskning 
av saker med «ukjent» gjerningsmann. 
 
I tiden etter at anmeldelse mot Tekeste Tesfamicael den 24 September-2019 ble fremsendt politiet 
har vi avdekket ny grov kriminalitet knyttet til Tekeste Tesfamicael og det Eritreiske regimets 
operasjoner på Norsk jord. Det henvises i den forbindelse til vårt prosesskrift nr. 2 oversendt 
Riksadvokaten 22 Oktober 2020 med vedlagte bankutskrifter. Det fremstår ganske klart at Tekeste 
Tesfamicael bistår eller har bistått det Eritreiske regimet i Asmara i en større hvitvaskingsoperasjon. 
 
Det er en kjent sak at den Eritreiske presidenten sin høyre hånd, Yemane Gebrehab som deltok ved 
25 års feiringen av Sawa 3. August-2019 ved Bryns Hallen, i Oslo av Kenyanske myndigheter er 
mistenkt for terrorfinans av terror organisasjonen Al Shabad i Somalia. Dette kan godt være penger 
hvitvasket i Norge som er brukt til formålet. Det vil være en falitt erklæring dersom Norsk politi 
hadde kjennskap til dette, uten at etterforsknings skritt ble iverksatt. 
 
For å underbygge våre påstander i vårt prosesskrift nr. 2 datert 22 Oktober-2020 vedlegges et 
utdrag av Tekeste Tesfamicael sine selvangivelser. 
 

1. Vedlegg Tekeste Tesfamicael selvangivelser 
 



 
 

 Side 2 av 3 
 

Tekeste Tesfamicael hevder å ha utvandret fra Norge i år 2000. Dette er etter vår oppfatning løgn. 
Organisasjonsnummer 988 422 991 Tekeste Tesfamicael Brukt/Nytt Maskineri Eksport ble registrert 
i 2005. Dette er et enkeltmannsforetak som er skattepliktig i Norge. Han er også registrert som far 
til en datter født i 2007 som er bosatt på Tekeste sin firmaadresse i Bærum. Hvis vi sammenligner 
banktransaksjonene for hans firma som ble vedlagt prosesskrift nr. 2 til Riksadvokaten er det ikke 
samsvar mellom innskudd på selskapets bankkonto og hans selvangivelser. Tekeste er også oppført 
som eier av eiendom i Bærum i 2012. 
 
 
I tillegg til bedrageri og hvitvasking har Tekeste gjort seg skyldig i brudd på lov om regnskap, 
revisjon, skattelov og lov om merverdiavgift. 
 
Tekeste har i tillegg overført flere millioner til  (GOE- tax collector) Yonas Tesfay som er det 
Eritreiske regimet skatteinnkrever i Norge, som ved en anledning mottok ut fra oversendte 
bankutskrifter på 1 måned ca NOK 1,2 millioner samtidig med at han mottok arbeidsavklarings 
penger fra NAV. 
 
Når det gjelder organisert kriminalitet har den gjerne utspring fra byer og familier i Sør og Øst 
Europa. I denne saken er det et miljø hvor en fremmed stat står bak og organiserer. Hadde det vært 
Russiske eller Kinesiske myndigheter som sto bak, ville det vært «all hands on deck» og det ville ikke 
vært spørsmål hverken om kapasitet i strafferettspleien eller andre resurser for å komme til bunns. 
 
Dette organiserte kriminelle miljøet er representert i hele Europa hvor Nederlandske myndigheter 
er de som har kommet lengst i å bekjempe Eritreiske myndigheters virksomhet i Nederland. 
Vedlegger i den forbindelse en reportasje hvor den Nederlandske utenriksminister den 24 Oktober 
2020 tok affære. 
 

2. Vedlegg : https://eritreahub.org/dutch-foreign-minister-calls-on-eritrean-embassy-to-
explain-funds-extracted-under-duress 

 
I vårt naboland Sverige anmeldte organisasjonen «Reporters without borders» RSF den Eritreiske 
Presidenten Isaias Afwerki  og 7 andre regime topper i Eritrea til Statsadvokaten for International 
Kriminalitet for brudd på menneskrerettigheter. 
 

3. Vedlegg : https://eritreahub.org/rsf-brings-crime-against-humanity-case-in-sweden-against-
eritreas-president 
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Politiet er avhengig av å ha tillit blant befolkningen. Denne tilliten blir svekket ved henleggelse i 
saker med kjent gjerningsmann. Det strider mot allmennhetens rettsoppfatning at grov organisert 
kriminalitet med kjent gjerningsmann henlegges, hvorpå enkle ferdig etterforskede saker fra NAV 
herunder misbruk av koronastøtte, samt saker fra Skatt Øst prioriteres. 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards, 
Shadow Company 
 
 
 
Svein Moen 


