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Visepolitimester i Trondheim, Toralf Pedersen, møtte demonstranter utenfor politihuset i Trondheim 12.
september i fjor. I dag er det varslet nye demonstrasjoner. ( Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX )

Obiora-saken til Riksadvokaten

Demonstranter krever at Storberget beklager Eugene Obioras død. Saken mot fire politimenn i
Trondheim er nå oversendt Riksadvokaten.
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Eugene Ejike Obiora (48) døde under en pågripelse i Trondheim 7. september i fjor. ( Foto: Gorm
Kallestad / SCANPIX )

Les også: – Afrikanere i Norge føler seg nå utrygge

Når justisminister Knut Storberget kikker ut av kontorvinduet klokken 16 tirsdag vil blikket bli møtt av
demonstranter.

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) og Antirasistisk senter varsler i dag
demonstrasjoner i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.

Ber Storberget gripe inn

Det er ikke tilfeldig at demonstrasjonen i Oslo vil foregå utenfor Justis- og politidepartementet.

Demonstrantene mener justisministeren må gripe inn og gjenoppta etterforskningen av fire politimenn i
Trondheim.

De krever også at Storberget beklager Obioras død.

Det har vært arrangert flere demonstrasjoner i etterkant av dødsfallet 7. september i fjor.

Basketak

De fire politimennene har vært under etterforskning etter at Eugene Obiora (48) døde etter en pågripelse
på et Sentrum servicekontor i Trondheim. Obiora hadde nigeriansk bakgrunn, men var norsk statsborger.

Han var på servicesenteret i forbindelse med avslag på en søknad om sosialstøtte, og opptrådte seg ifølge
personale på senteret truende. Politi ble derfor tilkalt.

Ifølge obduksjonsrapporten er det "sannsynlig at døden skyldes kvelning (surstoffmangel)", og at dette
antageligvis er utløst av et halsgrep som en av politimennene tok på Obiora under basketaket på
sosialkontoret.

Obiora satte seg ifølge vitner inne på sosialkontoret kraftig imot pågripelsen.



Spesialenheten konkluderer med at halsgrepet, som politiet bare har lov til å bruke i nodvergesituasjoner,
ikke ble tatt bevisst for å kvele Obiora.

Får kjeft

Spesialenheten for politisaker har fått mye pepper etter at de henla saken mot de fire.

Obioras familie har gjennom advokat Abid Q. Raja påklaget avgjørelsen til Riksadvokaten.

Spesialenheten sendte i dag alle saksdokumentene til Riksadvokaten.

Til tross for den massive kritikken vil ikke sjefen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, gjenoppta
etterforskningen.

- Det har ikke kommet frem noen nye opplysninger som gir grunn til å se annerledes på saken, sier
Presthus til Aftenposten.no.

Han forstår at henleggelsen vekker følelser, men presiserer at avgjørelsen på ingen måte er farget av
Obioras afrikanske bakgrunn.

Det er det mange som ikke tror på.

Henges ut på nettet

Saken har fått stor oppmerksomhet. En av politimennene som var under etterforskning er blitt hengt ut
med navn og bilde på flere nettsider og i en sang av musikerkollektivet Samvirkelaget.

Politiet i Sør-Trøndelag har selv anmeldt en av disse sidene.

Politimannen er den samme som i 1999 ble anmeldt for rasistisk vold mot vaskehjelpen Sophia Baidoo.
Også i denne saken ble han frikjent.

Nettavisen skrev i går at samme politimann også skal ha blitt anmeldt for rassistisk motivert vold mot en
tredje innvandrer.
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