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Sjokkert over henleggelse
Trondheim: Organisasjonen mot offentlig diskriminering
((OMOD) er sjokkert over at det ikke blir straffereaksjoner etter
Eugene Obioras dødsfall.

ROLF IVAR SVENSLI, ANB

— Vi er sjokkert, men dessverre ikke overrasket over at saken er
henlagt. Dette var forventet ut fra at politiet synes å være vernet
mot forfølgelse, sier Baba Danyagiriy i OMOD til Avisenes
Nyhetsbyrå (ANB).

Spesialenheten for politisaker har henlagt sakene for tre av de
involverte polititjenestemennene etter bevisets stilling. Den fjerde
politimannen har fått henlagt saken med den juridiske terminologien
intet straffbart forhold.

Danyagiriy var fredag selv til stede på politiets pressekonferanse i
Trondheim, der blant annet de fire etterforskede tjenestemennenes
sjef, politimester Per M. Marum ved Sør-Trøndelag politidistrikt var
til stede.

— Det kan bli vanskelig å ha en konstruktiv dialog med politiet i
Trondheim etter dette, men vi vil uansett være innstilt på å
samarbeide med politiet, sier Danyagiriy.

Han håper at avgjørelsen ikke fører til bråk mellom politiet og
innvandrergrupper. Han understreker likevel at henleggelsen i
Obiora-saken har vekket harme blant innvandrere.

— Politiet er avhengige av vår tillit, og der har vi nå åpenbart en
jobb å gjøre, sier Baba Danyagiriy. (ANB)

Siste nytt
Innenriks

Storkontroll: Bråstopp på vei
til russefest (18:46)

Skogsbranner ute av
kontroll (18:15)

Erna ber om
klimaforlik (18:04)

Valla sykmeldt
videre (17:45)

Elleve høyesterettsdommere
inhabile (17:18)

A-pressen med solid 
økning (16:33)

Tror på globalt
samarbeid (15:47)

Vil ha blågrønn
klimarevolusjon (15:42)

Vil ha dobbeltdrapssiktet
utredet (15:18)

Roste Karlsvik — angrep
forsvarsledelsen (15:16)

Utenriks

Fornøyd med skotsk
valgresultat (20:05)

Emigranter fra Haiti omkom i
forlis (18:54)

Vil trekke tilbake
fullmakt (17:40)

Ber om 80 millioner til
Somalia (16:17)

Enighet om nyvalg i
Ukraina (16:11)

Tilbakeslag for Blair i britiske
valg (13:14)

USA med krav til palestinerne
og Israel (13:11)

Mener Sarkozy gir økt
vold (11:09)

Slukker Bangkok i
miljøaksjon (09:25)

Klart foran i ny
måling (09:24)

Sport

Ishockey - VM, mellomspill
gr. E  (20:38)

Elite-VM ishockey menn
fredag (20:36)

Volleyball: VM-kvalifisering
(U21) (20:19)

Første stikk til
Drammen (20:18)

Sluttspillfinale håndball
fredag (20:03)

Sykling: Tour de Romandie
fredag (19:35)

Ishockey - VM, mellomspill
gr. F  (19:22)

Slakter Liverpool-stil (19:08)

Håper på rettferdig
valgkamp (18:48)

Leeds i fritt fall (18:44)
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Hadde slange som husdyr på
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To medaljer til Halden

Ung mann fra Sarpsborg-
området omkom

Ofrer sommerferien for
Halden

Debutantenes dag på sprinten

Sådde tvil om politiets beste
bevis
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