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raZZia: Økokrim aksjonerte mot
Nordic Securities.
FOTO: EIRIK

Kjørte
razzia

Flere personer siktet for
økonomisk kriminalitet
etter at Økokrim aksjonerte mot meglerhuset
Nordic Securities.
Linda niLsen

maner til forsiktighet: Marcos Amano mener politiet burde holdt en lavere profil etter pågripelsen av elleve rumenere lørdag 11. februar.
– Jeg får følelsen av at de har behov for å vise handlekraft, sier han.
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Robin Hood Huset ut mot politiet

– De laget et
meDiesirkus
Politiet får så fillene
fyker fra Robin Hood
Huset. – De forer
fremmedfrykten,
mener leder Marcos
Amano.
Kaspar Knudsen
kaspar.knudsen@ba.no

bergen: Før helgen ble de
fire rumenerne som fortsatt er
siktet for menneskehandel løslatt fra fengsel. Årsaken var at
verken Bergen tingrett eller Gulating lagmannsrett mente politiets beviser holdt til videre
fengsling av de fire.
Flere av forsvareren til de siktede har gått hardt ut mot politiets fremgangsmåte i saken.
Nå retter også leder ved Robin
Hood Huset, Marcos Amano,
kritikk mot politiet.

– Burde ventet
– Jeg blir litt oppgitt over politiet sin mediestrategi i denne saken. Det er veldig bra at det jobbes aktivt med å avdekke kriminalitet i disse miljøene. Eve-

Jeg blir litt oppgitt
over politiets
mediestrategi.

"

marcos amano, daglig leder på
robin Hood Huset.

ntuell menneskehandel er
svært alvorlig og må slås ned
på. Men jeg sliter litt med å forstå behovet for et stort mediesirkus før de i det hele tatt hadde fått rettens godkjennelse til
varetektsfengsling, sier han.
– Hva mener du politiet burde gjort annerledes?
– De kunne gjerne ventet
med å gi detaljert informasjon
om saken til de hadde gjennomført
varetektsfengsling.
Det er lov for politiet å si at man
kommer tilbake med detaljer
på et senere tidspunkt.
Amano mener at politiets offensive mediebruk kan bidra til
å fôre rasistiske fordommer.
– Jeg tror samfunnet ville
være tjent med at politiet holdt
en lavere medieprofil. Man må
at tenke på at dette er mennesker i en svært utsatt posisjon og
man forer veldig problematiske
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svarer: Rudolf Christoffersen.

her: Slo politiet til 11. februar.

og rasistiske holdninger i samfunnet knyttet til en folkegruppe som allerede har vært utsatt
for svært mye forfølgelse og
fordommer. Ikke alle er i stand
til å lese mellom linjene. Etter
denne runden har vi også sett
flere tilfeller i sosiale media
med utfall som «søppel-rumenere» og «kast disse rottene ut
av landet», sier han.

skriver Christoffersen i en SMS:
– I denne saken har vi med
et barn som etter det opplyste
ble giftet bort i en alder av 15 år.
Barneekteskap er straffbart
også i Romania. Disse barna er
særs sårbare for utnytting, og
når politiet mistenker at et slikt
barn har blitt utsatt for utnytting eller er brakt til Norge for å
bli utnyttet så har vi en plikt til
å reagere. (...)
For øvrig tenker jeg at politiet
skal gi objektiv og korrekt informasjon til media i straffesaker.
Hvorledes media bruker informasjonen de får må media selvsagt vurdere i henhold til etiske
retningslinjer.

Tar ikke selvkritikk
Påtaleansvarlig for etterforskningen, Rudolf Christoffersen, opplyste i går at han var på
ferie og ikke hadde anledning
til å la seg intervjue.
Forelagt kritikken fra Amano

linda.nilsen@ba.no

Advokatene Tony Vangen og
Arnt Angel representerer de
siktede.
– Jeg kan bekrefte at vi representerer Nordic Securities og flere andre siktede, sier
Vangen til BA.
Det ble foretatt ransakelser i Bergen og Oslo i forrige
uke.
– Siktelsen gjelder brudd
på god forretningsskikk, sier
Vangen.
Slike lovbrudd er omfattet
av verdipapirhandelloven, §
10-11, og har en strafferamme på fengsel eller bøter i ett
år.
– De stiller seg i utgangspunktet uforstående til siktelsen, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld før vi har saksdokumentene fra Økokrim.
Ifølge Valen sitter ingen av
de siktede i varetekt.
– Vi gjennomfører nå avhør, går gjennom databeslag
og andre ting vi beslagla under ransaking, sier førstestatsadvokat
Trude
Stanghelle til TV 2.
Meglerhuset holder til på
Bryggen i Bergen. De mistet
konsesjonen til å yte investeringstjenester i januar i fjor,
fordi de systematisk skal ha
brutt bestemmelser i verdipapirloven. Ifølge Finanstilsynet har selskapet blant annet solgt aksjer i sitt eget selskap til kundene.
Finansdepartementet avslo klagen over vedtaket, og
ga Nordic Securities frist til
15. september i fjor med å avvikle selskapet.
– Så vidt meg bekjent var
det ingen aktivitet i selskapet på nåværende tidspunkt.
BA har ikke lykkes i å komme kontakt med ledelsen i
Nordic Securities.

Mann med sverd forsøkte å rane kvinne
Sent søndag kveld rykket politiet ut til
Helgesens gate i Sandviken. En kvinne som
ventet på bussen hadde blitt utsatt for et ransforsøk av
en mann med sverd.
– Hun satt i busstoppet, og så hadde en mann
kommet og satt seg ved siden av henne. Han hadde

deretter vist frem et sverd, truet med dette, og ville ha
penger, sier operasjonsleder Lars Geitle i politiet.
Kvinnen skrek til, og kom seg unna. Hun ringte selv
politiet, og beskrev mannen. Kort tid etter fant politiet
både mannen og sverdet i nærheten. 32-åringen er
godt kjent av politiet fra før.

