
PÅ ALVOR: Fungerende politimester Runar
Karlsen i Telemark sier de selvsagt tar
rasistisk motivert vold på alvor.
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Knivstikker-saken til
Riksadvokaten
Organisasjonen OMOD har sendt et brev til riksadvokaten
der de stiller spørsmål over måten politiet i Telemark
behandlet saken der en 35-åring av pale-stinsk opphav ble
knivstukket i Skien natt til søndag.

Tekst: Olav Bøe
olav.boe@varden.no

Som kjent kom to norskfødte personer ut etter en fest i en bolig
på Kjørbekk og gikk løs på en palestiner som ble knivstukket i
halsen etter å ha blitt spurt «hvorfor de brente flagget vårt»

Undrende

- Vi stiller oss undrende til at politiet tok så lett på det rasistiske
elementet her. Det var jo ikke en tilfeldig person som ble
angrepet. At politiet sier til avisen at det var en voldsepisode
basert på fyllerør syns vi er merkelig. Og når politiet sier at hvis
dette hadde vært folk fra Vigrid - ville saken stilt seg annerledes -
da blir jo terskelen veldig høy før en trekker inn rasisme i
straffesaker, sier Anita Rathore som er daglig leder i OMOD
(Organisasjon mot offentlig diskriminering) til Varden. Hun sier
påtalemakten har anledning til straffeskjerpelse i voldssaker som
har rasistiske elementer. I brevet ber de riksadvokaten definere
hva som er rasistisk motivert vold. De ber om at myndighetene
sørger for å «øke kompetansen blant politi og påtalemyndighet.» i
slike saker.

Under etterforskning

Fungerende politimester i Telemark - Runar Karlsen sier til Varden
at saken ikke er ferdig etterforsket ennå.
- Vi tar selvsagt rasistisk vold på alvor. Men i dette tilfellet ble den
stygge knivstikkingen utløst av en vanlig banal krangel og han som
sto bak er en kjent voldsperson som vi hadde flere saker på fra før
med vold mot politi og mot etniske nordmenn. Denne saken er
alvorlig fordi kniv brukt mot hals er meget farlig. Men saken hadde
ikke sin start i konflikten i Midtøsten, dette med flaggbrenning var
noe som bare ble nevnt underveis i episoden. Men nå får vi først
se hva videre etterforskning viser og hvilke tiltale det ender med.
Uansett vil offeret ha mulighet til å påklage saken til høyere
instans senere under den rettslige behandlingen.
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