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Den Eritreiske Stat, PFDJ sin virksomhet i Norge 

Hei , 

Vedlagt følger et notat i forbindelse med den Eritreiske Stats sin virksomhet på Norsk jord. Det som 
beskrives i dette notatet har pågått i snart 25 år og pågår fortsatt uten at Norske myndigheter så langt 
har løftet en finger.  

Det er blitt gjort flere forsøk på å anmelde disse forholdene, men det ser dessverre ut som om 
myndighetene, politiet ikke ønsker å gjøre noe med denne ulovlige virksomheten. Myndighetene, 
pressen og politikerne vet om virksomheten, men ingen gidder å gjøre noe med det. Hvorvidt dette er 
politiske føringer vites ikke. 

Tormod Strand har belyste i 2019  feiringen av «Sawa» noe som viser at regimetro Eritreiske 
asylsøkere har fått politisk asyl i Norge på feil grunnlag. Mine undersøkelser viser at et stort antall 
regimetro asylsøkere av regimet er mikset inn i flyktningstrømmen for å kunne drive sin virksomhet 
for regimet for å tilføre regimet vestlig valuta. 

Nrk og Tormod strand har IKKE belyst den kriminelle virksomheten det Eritreiske regimet utfører på 
Norsk jord. Faktum er at en fremmed stat opererer på Norsk jord uten at myndigheter, politikere, 
politiet løfter en finger. Hvorvidt denne virksomheten kan sies å være «spionasje fra en fremmed 
makt» er kanskje å dra det litt langt, i det overvåkningen blir utført ovenfor egen etniske grupper. I 
alle fall er denne virksomheten å betrakte som organisert kriminalitet som har pågått i mere enn 25 
år.  For meg virker dette som om dette er politisk styrt, noe som forsterker seg ved at flere 
anmeldelser er blitt henlagt før noen har giddet å se på saken.. Dersom det hadde vært Russiske eller 
Kinesiske myndigheter som hadde operert på samme måte på norsk jord ville PST, PU og UDI satt på 
ekstra mannskaper og jobbet 24/7 inntil de hadde fått oversikt og bukt med problemene.  

Håper dere tar dere tid til å lese gjennom denne henvendelsen.. 

I nyhetsreportasjen i september-19 etter at daværende Justisminister Jøran Kallmyr hadde besluttet 
og gitt UDI ordre om å ettergå 150 Eritreiske asyl søknader opplyste UDI Direktør Frode Forfang at de 
hadde avdekket 83 falske Eritreiske asylsøkere, men kun greid å returnere 1. Denne opplysningen 
Frode Forfang kom med var en direkte løgn. Faktum var at av de 83 var det kun 3 Eritreere, 80 av dem 
var Etiopiere.  

I brev til UDI av 24 September-19 stilte jeg direktør Frode Forfang spørsmål om hvorfor han gikk ut i 
beste nyhetssending og gav uriktige opplysninger! Spørsmål som bla ble stilt var bla hvorfor det var 
umulig å returnere Etiopiere, tatt i betraktning vi i 2018 gav NOK 520 Mill i bilateral bistand til Etiopia 
og har gitt tilnærmet samme beløp de 20 foregående årene. I tillegg spurte jeg om hvem som hadde 
ansvaret for å forhandle frem disse retur avtalene. En avdelingsleder i PU fortalte meg at i de fleste 
tilfeller er det PU som står i denne rollen, hvor de tar med digitale fingeravtrykks scannere de prøver å 
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«smøre» mottaker landets politi med for å bli kvitt den/de personene de prøver å returnere til sitt 
opprinnelsesland. Dette er jo helt klart UD sitt bord som må legge ting til rette for PU.  Etter diverse 
purringer fikk jeg omsider et intetsigende svar fra UDI den 1. oktober-2019. Nytt brev ble sendt UDI 
hvor jeg ba om å få besvart de spørsmål som jeg hadde stilt til UDI 24 September-19. I tillegg 
involverte jeg Utenriks og Forsvarskomiteens medlemmer i det komiteens leder Anniken Huitfeldt og 
komiteen 3 måneder tidligere hadde vært på studietur til Etiopia. Etter å ha «plaget» Utenriks og 
forsvarskomiteen både via e-post og @twitter fikk jeg den 15 November-19 et langt mere utfyllende 
brev fra UDI som bla bekreftet at det var UD som hadde ansvar for forhandling om returavtaler. Blir 
samtidig invitert til møte hos UDI 24 Januar-2020 noe jeg takker ja til. Dette møtet vil jeg komme 
tilbake til nedenfor i dette brev.  

Den 17 November svarer UD og bekrefter at de har ansvaret for å forhandle frem disse retur avtalene, 
samt bekrefter at Norge i 2012 forhandlet frem en avtale med Etiopia som i 2018 ble erstattet med 
«admission procedures « som er fremforhandlet mellom EU og Etiopia hvor Norge inngår i fra januar-
2020. Angjeldende avdelingsleder i PU sa til meg at jeg måtte spørre hvor mange Etiopiere som hadde 
blitt returnert i perioden 2012/18. I følge han Ingen. Etter min pågang og spørsmål til UDI, UD og 
Utenriks og Forsvarskomiteen kunne samme kilde i PU opplyse at nå var det fortgang i returer av 
Etiopiere. Disse som har fått avslag på sine søknader hos UDI blir nå fortløpende internert på 
Trandum og returnert. 

August 2018 ble jeg engasjert av AS Roger Jensen Trading Company v/Roger Jensen å bistå i en 
inndrivelsessak opp mot det Eritreiske regimet. Det jeg har avdekket i den forbindelse er at en 
fremmed stat har operert på Norsk jord uhindret i snart 30 år hvor de bedriver asylovervåkning, 
rapportering av uønsket adferd/utsagn fra reelle flyktninger og immigranter, samt ulovlig 
skatteinnkreving på vegne av regimet 2% dette for å skaffe tilveie vestlig valuta til regimet. Om ikke 
det er nok driver PFDJ-Norge nærmere 50 forskjellige foreninger/organisasjoner hvor de årlig søker 
om kommunal, fylkeskommunal og statlig støtte. Ut fra opplysninger vi har hentet inn dreier dette seg 
om flere millioner kroner den Norske Stat gir PFDJ årlig. Det meste av disse midlene ender opp hos 
regimet i Eritrea. For ikke å snakke om de mere enn 40 ortodokse kirker hvor den Norske stat bidrar 
med kr. 750,- i årlig støtte for hvert medlem som er tilknyttet den enkelte menighet. Legger man på 
kollekten som blir samlet inn årlig snakker vi om store beløp i kroner og øre. 

Ut fra nyhetsoverskrifter tilbake i 2013 hvor Dagbladet kjørte en kampanje mot AS Roger Jensen 
Trading Company i forbindelse med leveransen til Eritrea i 2013, går jeg ut fra at dere har et avmålt 
forhold til dette. 

Jeg skal forsøke å gi et mere nyansert bilde på dette. Som det fremkom i disse reportasjene i 
dagbladet ble Roger Jensen satt under etterforskning for brudd på «våpen» embargo mot den 
Eritreiske Stat. 

Det som aldri har fremkommet i nyhetsbildet er lagmannsrettens dom som frikjenner Roger Jensen 
100%. Vedlegger i den forbindelse lagmannsrettens kjennelse. 

Det som ei heller har fremkommet i media er at AS Roger Jensen aldri har solgt en traktor selv til den 
Eritreiske stat. 

I år 2000 oppsøkte Norsk Eritreeren Tekeste Tesfamicael, AS Roger Jensen Trading Company. I årene 
2000-2012 solgte AS Roger Jensen en hel del second hand anleggsmaskiner til Tekeste som 
videresolgte dette til den Eritreiske stat.  

Det vi ikke viste før nylig var at Tekeste Tesfamicael er en fremtredende representant for det 
Eritreiske regimet. Det han gjorde var å gjennomføre en mengde mindre handler med AS Roger 
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Jensen Trading fra 2000-2012 hvor utstyret som ble kjøpt og betalt for deretter å skipet til Eritrea. For 
oss ser det ut til å være en vell gjennomtenkt handling hvor hensikten var å skape tillit for å komme 
inn under huden på Roger Jensen. Etter å ha gjennomført alle disse små handlene plasserer Tekeste 
Tesfamicael en stor ordre som Roger Jensen leverer hvorpå hverken Tekeste ei heller det Eritreiske 
regimet aldri har hatt til hensikt å betale. 

For en tid tilbake ba jeg om å få bankutskrifter for å se hvem som betalte AS Roger Jensen i årene 
2000-2012. Da begynner det virkelig å bli interessant. Hvem er det som betaler på vegne av Tekeste 
Tesfamicael? 

Abraham Woldu, Yonas Tesfay, (Den Eritreiske Ambassade Karl johansgt. 4, Oslo) Eritrea har aldri hatt 
noen ambassade i Oslo , Den Eritreiske Ambassade i Stockholm osv. Ved ett tilfelle 05.05.2010 mottok 
Roger Jensen Kr. 1 Mill i kontanter i en koffert fra Yonas Tesfay! Yonas Tesfay tidligere hovmester på 
arbeidsavklaringspenger. Han går under tilnavnet GOE-taxcollector, Se vedlegg Payments 4. side 6. 

Det man kan spørre seg om, hvor kommer pengene fra? Selvfølgelig ulovlig skatteinnkreving, samt at 
Eritreisk Informasjonsforbund fra 1999 og frem til 2012/13 hadde en aktiv kampanje ovenfor det 
Eritreiske miljøet hvor de samlet inn penger  til «martyr barna». Uansett er disse pengene skaffet 
tilveie i forbindelse med ulovlig virksomhet som aldri har blitt etterforsket hverken av politiet eller 
skatteetaten. 

Når vi sammenfatter disse handlingene ser vi at Abraham Woldu og co styrer en 
gangsterorganisasjon. PFDJ har i snart 30 år bygd opp en mafia lignende organisasjon som har til 
hensikt å suge ut mest mulig vestlig valuta som blir overført regimet i Eritrea. Denne virksomheten er 
tilpasset hvert enkelt vestlig land de opererer. De har alle disse årene gått under radaren til politiet, 
mediene har vist liten eller ingen interesse med unntak av Tormod Strand og Nrk.  Årsaken til at disse 
kriminelle Eritreerne har gått under radaren til politiet er vel flersidige, men en årsak er at Eritreerne 
er lite involverte i narkotikasaker. En annen ting som gjør denne saken interessant er at den er 
verdensomfattende over hele den vestlige verden.  

Det jeg savner er at en journalist går dypere ned i materien, ikke bare skrape på overflaten noe Nrk og 
Tormod Strand har gjort, men det virker som om de forskjellige redaksjonene har motforestillinger 
mot dette. Dette ville fått den kriminelle virksomheten opp i dagen slik at politiet hadde blitt 
engasjert og blitt tvunget til å iverksetter etterforskning. Ved å strupe tilgangen til vestlig valuta til 
regimet vil dette bidra til at regimet går overende. Økonomiske bidrag fra Norge har alle disse årene 
vært betydelige og vil merkes dersom denne tilgangen stoppes. 

I møte med UDI 24 Januar 2020 hadde jeg med meg fhv politimann Viggo Trosdal (tidligere spaner Org 
Krim) og Hilde Workenesh Heimdal i organisasjonen «Mødre for fred». 

I møtet med UDI fremkom det at UDI i en årrekke har benyttet Abraham Woldu sitt nettverk i Karl 
Johans gate 4. Dersom angjeldende asylsøker skulle ha bekreftelse på tidligere skolegang id papirer 
fra Eritrea ble de sendt til «løvens hule» hvor de måtte signere «angrebrev, oppgi familiemedlemmer, 
betale 2 % skatt for å kunne motta etterspurt dokumentasjon. UDI hevder nå at dette samarbeidet 
har opphørt. 

Vi har også dokumentasjon på at 2 fremstående og mye benyttede tolker UDI benytter i det daglige 
har fremstående posisjoner i PFDJ. Dette er noe UDI er veldig interessert i å få dokumentasjon på, noe 
vi vil oversende.  

Dere har helt sikkert kjennskap til en tidligere Oberst i den Eritreiske hæren som ble politimester i 
Asmara som i dag bor på Lørenskog. Han er mistenkt for å ha begått drap og en mengde voldtekter i 
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Asmara. Mens hans «asylsøknad» var til behandling ved UDI reiste han til Stockholm og var en 
fremtredende gjest sammen med den Eritreiske utenriksministeren Osman Saleh. Dette er en kar UDI 
ønsker ytterligere dokumentasjon om, som vi vil tilføre dem. 

En fremtredende PFDJ i Norge Samson Gebreamlak samme mann som sto bak klage til PFU 199/19 
som Tormod Strand, Nrk sin reportasjer omhandler er ansatt av Hero som drifter flere asylmottak. I 
min verden er dette hårreisende. PFDJ har innpass med tolker hos PU og UDI. I tillegg har de ansatte 
innenfor drift av asylmottak. Reelle Eritreiske flyktninger er sjanseløse dersom ingen ting blir gjort. 

I Ebbells gate og Bernt Ankers gate driver en nyankommet Eritreisk asylsøker 3 Eritreiske butikker.. 
Nesten vegg i vegg med UDI sitt hovedkontor. Der drives hawala pengeoverførsler i 2 av disse, uten at 
finanstilsynet har gitt tillatelse til dette. Vi kan bistå å få dokumentert dette ved skult kamera dersom 
dette er av interesse. Dette er en måte regimet skuler pengetransaksjonene på. Hvordan det er mulig 
for en nyankommet Eritreisk asylsøker å besitte 3 butikker , samt være eier av 2 leiligheter etter kun 
2-3 års opphold i Norge kan man jo bare spørre seg selv om hvordan er mulig. 

Som en digresjon kan vi opplyse at en godkjent Hawala business med adresse på Grønnland for noen 
uker siden ble fratatt godkjennelsen av Finanstilsynet. Denne businessen servet i hovedsak det 
somaliske miljøet og overførte årlig over NOK  500 Mill. Dette er et betydelig beløp tatt i betraktning 
at nesten 90% av den mannlige Somaliske gruppe i Norge er trygdet. DN hadde for 3-4 uker siden en 
reportasje som omhandlet denne Hawala forretningen. 

Vi fremmet Stevning mot Tekeste Tesfamicael 27 August-2019, hvor det er berammet rettsmøte ved 
Asker og Bærum Tingrett 17 Mars 2020 kl. 09:00. I tillegg til stevningen ble det den 18 Desember 2019 
fremmet en arrestbegjæring til samme rett hvor vi ber om at arrest blir gitt i saksøkte Tekeste 
Tesfamicael hustru sin leilighet på adresse Bringebærstien 1, Rykkin. Vår påstand er at denne 
leiligheten ble kjøpt Abebe Lemlem Tekeste sin eks kone og Tekeste i fellesskap. Anmeldelse for grovt 
bedrageri ble oversendt Oslo PD av Tekeste ble oversendt 24 September 2019. Denne anmeldelsen 
ble den 24 Januar 20 av politiet henlagt med begrunnelse stor arbeidsmengde i strafferettspleien. 
Den egentlige årsaken er at juristens mener det har gått så lang tid fra kravet oppstod til anmeldelse 
ble fremmet. Det juristen ikke tar med i betraktningen er at det ikke er straffbart å skylde penger for 
en mislykket handel. Først må man få klarhet i om dette har vært en bevist bedragersk handling. 
Undertegnede kom inn i saken i august-2018. Det har tatt tid å få oversikt over det Eritreiske miljøet, 
hvordan de opererer. Når jeg fikk oversikt fra Roger Jensen over de handler som han sammen med 
Tekeste har gjennomført i tidsrommet år 2000-2012, dvs forut for den handelen som gikk skjes opp 
mot de bankbilag som viser hvem som har betalt på vegne av Tekeste forsto jeg at dette var en bevist 
svindel på vegne av den Eritreiske stat. I den forbindelse ble anmeldelse for bedrageri den 24 januar-
2019 oversendt politiet. Klage på henleggelse ble av advokat Jonas Brandal oversendt Sør Øst 
politidistrikt 14 februar-20 . Vi har bedt om at politiet pågriper Tekeste etter 
rettsmøte/hovedforhandling 17 mars 2019, dersom han dukker opp i retten. Tekeste som er Norsk 
statsborger og besitter Norsk pass er i følge politiadvokat Haare meldt utflyttet fra Norge i år 2000. 
For oss virker dette merkelig i det jeg personlig hadde møte med Tekeste i august-2018. En 
amerikansk kilde jeg har opplyste at Tekeste skal være bosatt nær Boston, USA, Waterfront. Dette har 
jeg ikke fått verifisert ennå. Det jeg håper på er at arrestbegjæringen blir tatt tilfølge, noe som vil 
skape furore hos han tidligere ektefelle, noe som kan bidra til at han møter i rettsmøtet. 

Vedlegger kopi av politianmeldelsen. 

Det som hører med til historien er at opposisjonen har meldt sin ankomst under hovedforhandlingene 
i Asker og Bærum tingrett.  
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Til slutt vil jeg oppfordre deg til å gå inn på min @twitter konto @moen_svein , Jeg har siden januar 
2019 kjørt en mengde twittere opp mot det Eritreiske regimet. Siste telling viser at nesten 1 million 
har vært inne på min twitter konto å lest mine innlegg. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Svein Moen                                        
Svein Moen Holding                            
Tlf 97968710 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


