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Drammen 2020-09-26 
 
Den Høyere Påtalemyndighet 
Riksadvokaten 
Postboks 2102 Vika 
0125 Oslo 
 
Att:  Katharina Rise 
 
Ad. Klage over henleggelse fremsendt Riksadvokaten 6 Juni-2020 
 
Deres ref. : 14962992 1088/20-119/JDH002 
 
Viser til påtegningsark datert 21. September-2020 fra Vestfold Telemark og Buskerud 
Statsadvokatembete hvor Statsadvokaten hevder å ha realitetsbehandlet klagen. 
 
 Statsadvokaten har overhode ikke realitetsbehandlet klagen. Det vises i kjent stil til manglende 
saksbehandlingskapasitet i politiet og at angjeldende sak krever omfattende 
etterforskningskapasitet og resurser. I den forbindelse prøver man å finne en legitim grunn til å 
legge bort, henlegge saken for godt. Er årsaken at en kriminell organisasjon har fått rotfeste i Norge 
grunn til henleggelse? Det strider jo mot allmennhetens rettsoppfatning at dersom kriminaliteten er 
grov nok og godt organisert har vi ikke kapasiteter til å komme til bunns, slik at vi velger miste 
motstands vei, legger bort, henlegger saken. Her må man jo benytte de kapasiteter og særorgan 
som finnes i etaten i den forbindelse be om bistand for å komme til bunns i denne gangster 
organisasjonen.  
 
I denne saken er det kjent gjerningsmann og gjerningstidspunkt. I tillegg er det bankbilag med 
betalinger gjort over en 2 års periode som involverer Abraham Woldu, Yonas Tesfay kjente personer 
fra Eritreisk Informasjonsforbund og PFDJ Norge. 
 
Det virker som ingen i påtalemyndighetene følger med i media om hva som foregår i det Eritreiske 
miljøet. Nrk ved Tormod Strand hadde høsten 2019 flere reportasjer på Nrk Nyheter som omhandlet 
dette kriminelle miljøet, herunder asyl juks, ulovlig skatteinnkreving, pengeutpressing på på Norsk 
jord utført av en fremmed stat! 
 
Statsadvokatens påstand om manglende saksbehandlingskapasitet er en direkte løgn! Det er en 
kjent sak at ved økonomisk kriminalitet blir kun statlige krav prioritert, mens bedrageri saker som 
omhandler private virksomheter henlegges. Få dager etter Statsadvokatens påtalevedtak den 11 
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Juni-2020 rykket en avdelingsleder fra Drammen PD ut med 2 tjenestemenn fra Drammen 
politidistrikt i følge med 2 tjenestemenn fra Økokrim. Pressen var på slep, hvor 2 menn som drev en 
Kebabsjappe ble pågrepet i Drammen. Årsaken til pågripelsene var at disse angivelig skulle ha 
benyttet Kr. 100 000,- gitt fra NAV i Corona støtte til et annet formål enn hva denne støtten var 
øremerket til. Organisert kriminell virksomhet og i den forbindelse grovt bedrageri av en Norsk 
bedrift for Kr. 46 millioner kroner henlegges? 
 
 
Vedlegg 1.:  Link fra VG.no  https://www.vg.no/nyheter/i/K30Er7/fikk-coronalaan-til-bedriften-
skulle-betale-ned-privat-gjeld 
 
Vedlegg 2.: Link fra Nrk  
 
https://www.nrk.no/norge/kilder-til-nrk_-_-eritrea-star-bak-norsk-innvandrerorganisasjon-
1.14747909 
 
I juli-2020 ble Proba rapporten som etter bestilling fra Kunnskapsdepartementet offentliggjort. 
Denne rapporten ble den 9 Juli-2020 oversendt Dem. Vårt Land har gjennom flere reportasjer fulgt 
opp denne rapporten og vil i løpet av ett par uker komme med ytterligere avsløringer. 
 
Statsadvokat Andreas Christiansen skriver i angjeldende påtegningsark at undertegnede har klaget 
over at politiet ikke har «gjenopptatt etterforskning» i saken! Faktum er at det aldri har vært 
påbegynt noen etterforskning i det hele tatt! 
 
Den 08.09.20 anmeldte Organisasjonene Mødre for Fred v/Hilde Heimdal og Eritreakomiteen v/Finn 
Våge Eritreisk Informasjonsforbund, Karl Johans gt. 4, Oslo til politiet. Anmeldelsen ble gjort påny 
etter oppfordring fra UD etter reportasje i Vårt Land 27 Juli-2020. Dette på grunn av ulovlig 
skatteinnkreving, asyljuks, pengeutpressing ovenfor Eritreiske asylsøkere bosatt i Norge. Denne 
virksomheten har pågått i en årrekke, noe Norske myndigheter herunder politi og 
påtalemyndigheter er kjent med.  
 
Anmeldelsen når frem til «Felles Straffesaks mottak» ved Oslo politidistrikt før den den 22.09.20 av 
påtaleansvarlig Anne Line Grøstad henlegges! 
 
Vedlegg 3.:  Anmeldelse dat 08.09.20 med ref.: 15229218 55345/20-201 
Vedlegg 4.:  Henleggelse datert 22.09.20 – PFDJ Oslo 
 
Hilde Heimdal tar ved mottak av henleggelsen telefonisk kontakt med påtaleansvarlig som hevder å 
ha sjekket «PFDJ Oslo» sine bankkonti og ikke funnet noe mistenkelig og straffbart der! Dette er jo 
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en direkte løgn! Saken ble henlagt før noen etterforsker har sett på saken. PFDJ Oslo er en politisk 
organisasjon og medlemmer innenfor denne organisasjonen er mannskapet som benyttes ved den 
ulovlige skatteinnkrevingen, asyljuks og pengeutpressing av reelle Eritreiske asylsøkere. Eritreisk 
Informasjonsforbund v/ Abraham Woldu er oppdragsgiveren og mottaker av innkrevd ulovlig skatt. 
Dersom politiet skulle sjekket bankkonti må bankkonti Eritreisk Informasjonsforbund benytter være 
riktig sted å starte. 
 
Klage til Statsadvokaten på henleggelse av angjeldende anmeldelse er under utarbeidelse. 
 
Riksadvokaten må se disse to anmeldelser i sammenheng og sørge for at et særorgan fortrinnsvis 
Økokrim blir satt til å etterforske dette miljøet.  
 
Faktum er at en fremmed stat uhindret i en årrekke har operert på Norsk jord. Virksomheten er 
organisert og et miljø står bak. Det vil være en falitt erklæring for både politiet og 
påtalemyndighetene å opprettholde en henleggelse i disse sakene. En opprettholdelse av 
henleggelse vil vise at det er fritt frem for organiserte kriminelle virksomheter å etablere seg å få 
fortfeste i Norge. Det vil være null risiko så fremt de kriminelle holder seg unna narkotika 
kriminalitet å operere helt fritt og uhindret på Norsk jord. Norsk politi og påtalemyndighet vil ikke 
løfte en finger, jo større og mere inngripende denne virksomheten er. Med henvisning til 
manglende kapasitet å vilje til å iverksette etterforskning i strafferettspleien. 
 
Det ser ut som det er enklere å ta med pressen, pågripe 2 Kebab kokker som har søkt og fått korona 
støtte fra Nav og som har benyttet denne støtten feil. Dette tar seg godt ut i media. I denne saken 
som de aller fleste bedrageri saker politiet velger å etterforske er disse ferdig etterforsket av Skatt 
Øst, Nav hvor politijuristen kun trenger å sette riktig § på tiltalebeslutningen, møte til riktig tid i 
retten. Seksjonsledere og avdelingsledere kan skryte seg selv opp under taket på grunn av høy 
oppklaringsprosent og god statistikk innenfor gitte økonomiske rammer fra PD. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards, 
Shadow Company 
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