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6. september 2019 

Justisdepartementet 

Att : Justisminister Jøran Kallmyr 

 

Det som er viktig å sette seg inn i før man går inn i denne materien er vedlagte rapport fra Amnesty 
International datert 27 juni-2019, (Se vedlegg.) 

Ved slutten av 1990 tallet, tidlig på 2000 tallet etablerte Abraham Woldu «Eritreisk 
Informasjonsforbund» Dette i nært samarbeid med Charge Yonas Manna Beiru ved den Eritreiske 
ambassaden i Stockholm. Årsaken til dette var å etablere en «Ambassade/konsulat» hvor PFDJ kunne 
bistå det Eritreiske regimet å drive inn 2% skatt fra reelle Eritreiske flyktninger og immigranter i 
Norge. Dette for å skaffe vestlig gangbar valuta. 

I følge de samtaler jeg har hatt med regime kritikere og flyktninger som blir utsatt for press fra disse 
PFDJ regime supporterne, vil familien til de som har flyktet bli sanksjonert med at de mister hus og 
heim, mister rettigheter i verste fall blir fengslet uten rettergang eller dom. Dersom flyktningene ikke 
betaler denne 2% skatt til regime. De som har oppnådd Norsk statsborgerskap må dokumentere at de 
årlig har betalt denne skatten, dersom de skal få innvilget visum til å besøke hjemlandet. 

Abraham Woldu driver til daglig en pub i Storgata i Oslo, den glade Munk. I tillegg har Eritreisk 
Informasjonsforbund et kontor i Karl Johans gate 4, 3 etg. Det er verd å merke seg at denne puben er 
stamsted for PFDJ agentene som bistår, overvåker og presser de reelle Eritreiske flyktninger og 
immigranter til å betale skatt. 

Observasjoner jeg har gjort er at Eritreere som skal betale «skatt» møter opp på den glade Munk, 
hvor de av en av de ansatte ved puben blir gitt tid og sted for oppmøte i Karl Johans gate 4, 3 etg. 

Abraham Woldu har 2 nære medarbeidere Yonas Tesfay (tidligere hovmester) som går under navnet: 
GOE tax collector (Goverment of Eritrea) I tillegg en 3dje person av Eritreisk opprinnelse som er DnB-
ansatt. Pengestrømmen går via «Eritreisk Informasjonsforbund til den Eritreiske Ambassaden i 
Stockholm, videre til en bank konto på Malta tilhørende det Eritreiske regimet. 

Det som er viktig å merke seg er at PFDJ er bygd opp som en moderne mafia organisasjon. PFDJ har i 
løpet av nærmere 30 år utviklet sofistikerte metoder for å skaffe gangbar vestlig valuta tilbake til 
regimet i Asmara. De tilpasser sine metoder ut fra hvilket vestlig land de har etablert seg i. I tillegg til 
2% skatteinnkreving driver PFDJ ca 40 ortodokse menigheter i Norge. Her gir den Norske stat 
økonomisk støtte for hver medlem som er tilknyttet menigheten. Det er i følge 
brønnøysundregistrene etablert flere dusin Eritreiske foreninger og organisasjoner i Norge, hvor over 
90% av disse er drevet av PFDJ. De henter inn kontigenter, samt ved arrangementer søker de og blir 
gitt økonomisk støtte i form av «kulturbidrag, kulturutveksling» Dette for å bidra til integrering, 
kulturforståelse og kulturutveksling. Det som er verd å merke seg ved disse arrangementer foretas 
det en bevist siling av hvem fra det Eritreiske miljøet som får delta. De som er motstandere av 
regimet, blir ikke invitert. Dersom de dukker opp blir de nektet adgang og avvist. 

Tidlig år 2000 ble Roger Jensen, CEO AS Roger Jensen Trading Company Ltd oppsøk av Norsk 
Eritreeren Tekeste Tesfamicael. Dette førte til et langvarig forretningsforhold hvor AS Roger Jensen 
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Trading Ltd solgte «Second hand equipment» til The State of Eritrea. Det som er bemerkelsesverdig 
ved disse transaksjonene (Se vedlegg) er hvem som har betalt. Abraham Woldu, Yonas Tesfay og den 
Eritreiske Ambassade i Stockholm står bak flere av disse transaksjonene. I tillegg kan Roger Jensen 
opplyse at han ved ett tilfelle fikk overrakt en koffert av Yonas Tesfay i Oslo inneholdende Kr. 1 mill i 
kontanter. Dette er selvfølgelig penger fra ulovlig skatteinnkreving. Tekeste Tesfamicael har også 
foretatt innbetalinger fra sitt firma i Norge, samt fra hans firma i Asmara. 

I 2016 stengte Børge Brende den «Eritreiske leke ambassaden» Eritreisk informasjonsforbund. Det 
eneste dette medførte var selskapet ble slettet i Brønnøysund registrene og virksomheten gikk under 
jorda. Dette var ikke smart gjort fra myndighetenes side i det den Norske Skatteetaten har intet 
foretak å foret bokettersyn mot. Alle som betaler sin «Skatt» til Abraham Woldu og co må legitimere 
seg med gyldig legitimasjon herunder pass / førerkort som blir kopiert. Dette gir Eritreisk 
Informasjonsforbund tilgang til en mengde personnummer. 

Måten Abraham Woldu og hans medarbeidere skjuler pengeoverføringene til regimet er at de 
benytter disse navn og personnummer til de som har betalt skatt til «Eritreisk Informasjonsforbund» 
og gjør mange små, månedlige transaksjoner via Western Union, Ria Money Transfer, Forex Bank hvor 
endestasjon er en bankkonto styrt av regimet. 

I forbindelse med inndrivelse av AS Roger Jensen Trading Company Ltd gikk jeg i januar 2019 tom for 
ideer på hvordan skal jeg fortsette denne kampen for å få inndrevet AS Roger Jensen sitt krav. Min 
kone Yen sa til meg, bruk @twitter, alle statsledere og politikere benytter @twitter sa hun til meg. 

15 januar-2019 startet jeg min kampanje mot det Eritreiske regimet. @moen_svein. Jeg anbefaler at 
du/dere som journalister går inn på min twitter konto å leser noe av det jeg har lagt ut, samt de svar 
jeg har fått. Frem til i dag har jeg hatt over 400 000 som har sett og lest mine twitter meldinger. Dette 
har tilført meg en mengde opplysninger hvordan regimet opererer. Regimet har en mengde følgere på 
nett som prøver å «shit talke» deg hvis du ytrer noe negativt mot regimet. I tillegg er det reelle 
flyktninger og immigranter som ikke liker at du poster negative ytringer mot regimet. For meg ser det 
ut som om «Stockholm syndromet» tar tak. 

Så godt som alle i regimet har nå blokkert meg. Det tar jeg som et veldig godt tegn på at budskapet er 
i ferd med å komme frem. 

Denne twitter aktiviteten førte til at jeg ble kjent med en 2 generasjon Eritreer i USA, «Binam» som 
jobbet i Obama administrasjonen og en stor motstander av regimet. Dette er en veldig oppegående 
mann som bla linket meg opp med et California basert TV-Selskap som heter Erisat. Erisat med Binam 
og en journalist intervjuet meg i 1 time og 30 minutter i forbindelse med saken jeg jobber med for AS 
Roger Jensen Trading Company Ltd. Intervjuet er redigert og dubbet på Tirgany og ligger ute på 
youtube. Dette er første del, hvorpå de har planlagt 1-2 deler til etter hvert som saksgangen går 
fremover. Jeg anbefaler deg/dere til å ta en samtale med Binam for å få en riktig forståelse på hvilken 
fremgangsmåte regime benytter i vestlige verden. 

Kontakt info «Binam : Tlf  +1 310 993 2993 E-post : kkibreab@yahoo.com Whatsapp og Skype 

https://youtu.be/9px2AQOkSTQ 
 
For ca 3 uker siden ble det lagt ut bilder fra en feiring i Bærum det Eritreiske regimet arrangerte. Alle 
på bilde er regime sympatisører PFDJ med President Isayas Afwerki sin høyre hånd og rådgiver 
Yemane Gebreab i midten. Det absurde med dette bildet er at alle på bildet er bosatt i Bærum, 
Sandvika, hvor de ved ankomst til Norge søkte om politisk asyl og fikk dette innvilget. Dette er agenter 
som jobber for det Eritreiske regimet. De overvåker, rapporterer tilbake til regimet oppførsel og 
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uttalelser som oppfattes negativt for regimet fra reelle flyktninger og immigranter. I tillegg presser 
disse til å betale 2% skatt til Eritrea via Abraham Woldu sitt nettverk. 
 
Dette har pågått nærmest åpenlyst i flere år uten at myndighetene har tatt tak i dette. Jeg har de siste 
ukene tweetet og re-tweetet disse bildene med tekst både til PST, PU, UDI, sentrale tverrfaglige 
politikere, politiske parti-kontoer, presse og nyhetsmedia uten at noen har reagert! For meg er dette 
helt absurd. Dette er en utnyttelse av asylinstituttet som er ment å bli brukt av de som er forfulgt og 
risikerer forfølgelse i hjemlandet. 
 
Jeg har etter jeg postet de første bildene fått en mengde støtte erklæringer fra enkeltpersoner og 
organisasjoner. En av disse er Helen, en britisk advokat som leder en organisasjon som heter EMDHR 
 
I 2017/18 var EMDHR i Geneve hvor de hadde uformelle samtaler med de Norske FN delegatene ledet 
av Paul Øystein Bjørdal. Det hun forteller at den Norske delegasjonen var veldig lite lystne på å høre 
hva EMDHR hadde å si. (Hun møtte Støre arrogansen) EMDHR prøvde å fortelle at PFDJ er en stor og 
sterk gruppe i Norge, som påfører de reelle flyktningene et utilbørlig press fra de setter sin fot på 
Norsk jord. Det er flere tilfeller at flyktninger har opplevd at en av de første de møter ved ankomst til 
Norge er PFDJ agent, tolken politiet benytter. Deretter blir de loset videre via Abraham Woldu`s 
nettverk. 
 
EMDHR prøver å formidle dette til den Norske delegasjonen, men får en kald skulder og beskjed om 
at den Norske delegasjonen har til hensikt å forhandle direkte med regimet for å få stoppet 
flyktningstrømmen fra Eritrea. 
 
Jeg blir direkte kvalm av denne stupide naiviteten og arrogansen. Faktum er at det Eritreiske regimet 
mest sannsynlig er den største human trafficker i verden på det nåværende tidspunkt. De profiterer 
på flyktningestrømmen ved at de mixer PFDJ agenter i Flyktningstrømmen for å bistå med 
skatteinnkreving for at regimet skal få tilgang til vestlig gangbar valuta. Regimet har ingen intensjoner 
eller noe ønske om at denne flyktningstrømmen skal stoppes. 
 
Kontakt info Helen EMDHR E-post : emdhr.helen@gmail.com 
 
Fredag for en uke siden møtte jeg Eritreeren Bereket Haile Tlf 455 76 007 
 
Bereket Haile er student ved Høgskolen i Kongsberg. Han kunne bekrefte at det første han møtte ved 
ankomst til Norge var en tolk PU benyttet var PFDJ agent. Tolken irettesatte han med en gang han sa 
noe negativt om regimet. Dette førte til at han nektet å snakke med politiet før en ny tolk ble satt på 
hans sak. Bereket kan bekrefte ved forespørsel tolkens navn. I tillegg sitter Bereket med masse 
informasjon i den forbindelse verd å ta en samtale med. 
 
Søndag hadde jeg møte med ytterligere 2 Eritreiske organisasjoner, ESMNS som er en politisk 
organisasjon og Mødre for fred. Mødre for fred holder på med en kampanje i Oslo som de har kalt : 
«Diktatoren ut av vår by og ut av landet» Denne organisasjonen ledes av Hilde Workenesh Heimdal tlf 
932 04 853 
 
Hun sitter med en mengde informasjon bla om en tidligere politisjef i Asmara som fikk asyl i Norge. 
Denne mannen er beskyldt for å stå bak en mengde voldtekter, tortur, ubegrunnede fengslinger og 
drap. Dette ble oppdaget og Hilde Heimdal og en fra ESMNS har i den forbindelse hatt møter med 
UDI, PST, UD hvor de har lagt frem dokumentasjon på dette. Enden på visa ble at de ble innkalt til 
politimesteren på Romerike som lovte å ta tak i saken. Dette var ett og ett halvt år siden, intet har 
skjedd. 
 
Hilde kunne også fortelle at PFDJ driver 40 stk ortodokse kirker og menigheter i Norge. En Eritreer 
som kom til Norge for flere år siden i forbindelse med familie gjenforening med sin kone gikk under 
tilnavnet «Grilldressen» Grunnen til dette var at det var det eneste plagget han brukte. Etter noen år i 
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Norge reiste han tilbake til Eritrea for et «ferieopphold» Ved ankomst Norge var han ordinert som 
Ortodoks prest, uten en time på skolebenken. 
 
I dag er «Grilldressen» Prest å leder for en nybygd kirke i Kristiansand S, hvor bygge kostnadene skal 
være rundt Kr 20 mill.  
 
Den Ortodokse kirkens øverste leder, patriark i Eritrea er 93 år og har i mange år sittet i husarrest. 
Hilde Heimdal har video opptak fra en gudstjeneste i denne kirka i Kristiansand hvor 2-3 medlemmer 
av menigheten stiller spørsmål om patriarken i Eritrea. Alle som stiller spørsmål om dette blir 
regelrett kastet ut av kirka, men presten klapper i henda og applauderer! 
 
Det som gjør det hele totalt absurd er at den Norske Stat gir statsstøtte til alle menigheter. Tror dette 
er kr 750,- pr medlem. Dersom denne menigheten har 1000 medlemmer blir Statsstøtten kr. 
750 000,- årlig den Norske stat gir det Eritreiske regimet. Med tanke på at PFDJ drifter 40 menigheter 
blir dette en anselig sum, med tillegg av kollekten de ved enhver gudstjeneste samler inn. 
 
Hilde Heimdal har sagt seg villig dele den informasjon hun sitter på!   
 
Jeg har argumentert med at jeg har kontaktet myndighetene, et utvalg av politikere uavhengig av 
parti tilhørighet, presse og nyhets medier, uten at noen har brydd seg. 
 
Jeg anbefaler at en av deres journalister møter henne å tar en samtale med henne. Det er uhyre viktig 
å få en objektiv og riktig fremstilling av denne agent virksomheten PFDJ driver på Norsk jord, uten at 
noen gidder å løfte en finger.   
 
En av lederne i PFDJ heter Samson Gebreamlak Tlf 988 44 332 E-post: 
samsomgebreamlak@hotmail.no 
 
Samson skal etter våre opplysninger sitte i en høy stilling og skal være høyt oppe i PFDJ hierarkiet, 
med direkte kontakt med regime ledelsen.  
 
Jeg kan avslutningsvis bekrefte at etter jeg startet denne twitter kampanjen i mars/april-2019 mottok 
en drapstrussel fra en selverklært Eritreisk journalist som heter Simon Hagos og jobber for regimet. 
Dette skjedde før jeg fikk sikret min FB-Konto og var inne, kopierte bilder av meg og tvillingene mine, 
hvor han skrev at jeg kunne nås hvor enn jeg befant meg i verden. 
 
Ytterligere informasjon kan gis ved behov 
 
Med vennlig hilsen 
 
Svein Moen 
Svein Moen Holding 
Tlf 97968710 
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