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Justisminister Monica Mæland 

 

Jeg vil gratulerer som landets nye justisminister.  

Rapporten viser sammenhengen mellom korrupsjon i rettssystemet og 
barnemishandling. Jeg viser til del 22) av rapporten.  

 Det går an å "vinne" en rettssak som aldri har funnet sted. Store 
pengebeløp kan tvangsinnkreves på grunnlag av et saksnummer, hvor saken 
beviselig aldri er blitt behandlet, viser til del 16) av rapporten. 

Dette beskriver et korrupt rettsystem. Konsekvensen er grove brudd på 
menneskerettighetene. Norges rettsforståelse vekker oppsikt i utlandet, blandt 
annet ved EMD i Strasbourg.  

 Toril Øie, leder av Høyesterett er involvert i å forfalske hele rettsavgjørelser. 
Hun var anmeldt for korrupsjon da hun ble innsatt som ny leder, men ser 
ingen problemer med habiliteten.  

Dette betyr fjerning av bevis, og må legges til grunn for å forstå Shada`s tragiske 
situasjon.  

 

Kort resyme fra del 22)  

Barnet Shada ble funnet død i august 2019. Politiet opplyste far Yehya Al-Bargouti 
om at datteren var blitt drept. Dødsattesten er datert 2 dager før familien fikk 
beskjed.  

Dødsattesten oppgir årsak selvmord ved strangulasjon (hengning). Attesten 
mangler ID nummer for legen og stempel med avdeling. Fornavnet på legen er 
identisk med en person som tidligere har voldtatt barnet. Attesten er ikke riktig 
utfyllt. (Dette er konferert med fylkeslegen.) 

Bilder viser ytre skader på kroppen. Det er rapportert en større skade ibakhodet 
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og mulige blodspor på åstedet. KRIPOS ble ikke koblet inn etter vanlig prosedyre.  

Shada var en ung kvinne med muslimsk bakgrunn. Barnevernet forandret navnet 
til "Lise Andersson". Hun ble utsatt for grov vold i institusjonen hun bodde. 
Dokumentasjon viser at hun ble tvunget til å ha sex med fremmede og har lidd 
fryktelig under dette.  

 

Politiets åstedsbilder 

Historien er død ved hengning. Følgende er påfallende: 

1. Det sees en stor, rød flekk på sengen. Det betyr blodspor på åstedet* og gir 
mistanke om vold mot kroppen, bilde 1-2)   

2. Forrige del av rapporten viser skade på overkroppen og hodet. I tillegg er det 
rapportert en tydelig skade i bakhodet, ikke synlig på bildene. Her sees merker på 
venstre side av halsen, bilde 3) Det går både over og under den såkallte 
snørefuren, og virker å gå videre under hettegenseren. Dette tyder på trykk mot 
halsen. I tillegg sees tegn til rift i huden.  

Foreldrene forteller om noe som lignet blod fra underlivet da Shada ble vasket før 
begravelsen. Dette ble ikke undersøkt nærmere fordi hun var dekket i henhold til 
deres tradisjon. Endringer på kroppen som bildene viser, tilsier at Shada kunne 
være avkledt når skadene ble påført. Se f.eks. merker på overkroppen i del 22)  

3. Shada var over 170 cm og veide nok minst 60 kg. En enkel gardinstang kan 
neppe tåle en slik vekt, antakelig ville den bryte helt sammen. (Laget for å tåle 
vekten av gardiner, ikke en voksen person.) Det virker rart at stangen siger mest 
ned på den venstre side, når hengning skjer på høyre side, bilde 4)  

4. Ladekabelen har en vid, åpen løkke, bilde 5) Poenget ved hengning er at tauet 
strammer i nakken slik at trykket mot halsens blodkar opprettholdes. Her ville 
personen antakelig gli ut av løkken før døden inntrådte. 
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5. Det finnes hårrester knyttet inn i kabelen, bilde 6) Ifølge politiets beskjed til 
foreldrene, skulle dette bevise at hun hadde hengt seg. 

Dette virker kanskje litt rart. Det er vanskelig å forstå hvordan håret har blitt så  
infiltret i knuten, spesielt utifra punkt 4.     

6. Det bemerkes at opphenget ikke er sikret som anbefalt i rettsmedisinsk 
lærebok, se forrige del av rapporten** Spørsmålet er også om en enkel ladekabel 
kan tåle vekten av en voksen person.  

7. Bilde 7) viser en tydelig "blåveis" på venstre øyet. Øyeeplet virker å være 
ekstra traumatisert utifra bildene.    

8. Gardinene på åstedsbildene er en helt annen type enn foreldrene fikk tilsendt 
fra rommet til Shada, bilde 8) De tilsendte gardinene hadde flekker som er 
påfallende.  Dvs. at institusjonen opererer med to sett gardiner.  

 

Avskjedsbrevet 

Politiet har fortalt om et selvmordsbrev, bilde 2) Det finnes nærbilde av teksten. 

 Brevet har ingen vanlig begynnelse av typen "Til mor og far" eller lignende. 
Det finnes ingen avslutning av typen "hilsen fra Shada" etc. Navnet hennes 
er ikke nevnt. Derimot åpner det med , sitat; "ødlegge meg uten dokke 
innse det".   

 Innholdet på de tre sidene henger ikke sammen. Man ser tre uavhengige 
tekster. Det står ingenting om planlagt selvmord, eller noen forklaring på 
dette.  

 Teksten på det midterste arket bilde 9), sitat;  

Hånden din kommer så- fort mot min ansikt- så hård slag- seie stopp men som- du 
ikkje høre- øynene dine er så- mørke som mitt liv- du ga meg 

Shada ble tatt fra sin familie som hun elsket ca. 4 år tidligere. Hun fikk nesten ikke 
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treffe sin familie. Teksten kan bare beskrive overgrep som hun ble utsatt for i 
barnevernet. Er det gjerningspersonen hun omtaler?  

ønske eg kunne seie- mamma og pappa til de- som fortjener å bli kalt- det 

Dette oppfattes som at hun savner familien sin. Også arket til høyre beskriver 
vold, bilde 10) "ord som blei sagt- slag som blei gjort". 

Dette er ikke et selvmordsbrev. Man ser tre uavhengige notater som beskriver 
overgrep i barnevernet. Det stemmer med andre notater, hvor Shada skriver at 
hun blir tvunget til å ha sex med fremmede. Man ser ingenting til alle 
sminkesakene som foreldrene fikk tilsendt fra rommet til Shada. Bilde 11- 12)  

 

Handlingsgrunnlag 

Taushetsplikten oppheves når særlige grunner taler for det. I dette tilfellet finnes 
informasjon som utløser en plikt til å handle. Viser forøvrig til handlingsgrunnlag 
del 22) av rapporten;  

Man antar at Shada, dersom hun hadde mulighet til å uttale seg, ville 
godkjent rapporten  

Det finnes en gjerningsperson som omgås med barn med fare for 
gjentagelse. Altså er det snakk om å forhindre en ny kriminell 
handling 

Etter den såkalte Monika saken, hvor barnet ble funnet drept på Sotra utenfor 
Bergen, var alle enige om at drap på barn skal etterforskes. Dette gjelder inntil 
justisministeren sier noe annet.  
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Statsministerens rolle 

Ingen norsk regjering kan beskytte barneprostitusjon og drap.   

Tvangsbehandling med prevensjon, voldtekt i institusjon, pedofili og risiko for 
tidlig død er allerede beskrevet i del 19- 20) av rapporten. Dette var kjent for 
regjeringen lenge før Shada avled. Barneminister Kjell I. Ropstad hadde ingen 
kommentar. Helseminister Bent Høie hadde ingen kommentar.   

Nå må statsministeren Erna Solberg klargjøre regjeringens ståsted for velgerne. 
Skattebetalerne har aldri sagt ja til å finansiere alvorlig kriminalitet rettet mot 
barn.   

 

Konklusjon 

Det er gjort en gjennomgang av politiets bilder. Disse viser blodspor på åstedet og 
skader på kroppen. Det angivelige selvmordsbrevet ser ut som noe helt annet, 
nemlig notater som beskriver overgrep i barnevernet.  

Politiets åstedsbilder viser at selvmord er helt usannsynlig. Shada har betydelige 
ytre skader og ble sannsynligvis drept. KRIPOS skulle åpenbart vært varslet. 
Dødsattesten har vesentlige mangler og er mulig forfalsket.  

 Statsminister Erna Solberg må forklare velgerne hva denne regjeringen står 
for. 

 Det må åpnes drapsetterforskning, jamfør Monika saken.  

Kongen i statsråd holdes informert.  

 

Oslo 04.06.2020 

Med vennlig hilsen 

 

Rodgeir Vinsrygg 

lege 
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* Politiet har bekreftet at det var blodspor på åstedet 

** Lundevalls rettsmedisin, Lundevall/ Rognum, 7. utgave, Universitetsforlaget 

*** Etter at Norge taper i EMD Strasbourg, krenkes menneskerettighetene fortsatt under denne 
regjeringen. Dødsrisikoen innenfor barnevernet er ca. 28 ganger høyere enn for andre barn. Shada saken 
viser et barn bak disse tallene 

 

Vedlegg: 

Politiets åstedsbilder august 2019 

Bilde 1) Oversiktsbilde med blodspor (markert med pil) 

2) Blodspor på sengen  

3) Merker på venstre del av halsen 

4) Gardinstang 

5) Ladekabel oppheng i gardinstang 

6) Hårstrå i knuten 

7) Traumatisert venstre øye 

9) Tekst midterste arket 

10) Tekst høyre arket 

11) Oversiktsbilde åsted 

 

Bilder til sammenligning  

Bilde 8) Gardiner sendt til foreldrene, lagt i plastpose og merket (foto Rodgeir 
Vinsrygg)  
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Bilder tidl. vist i rapporten del 22) 

12) Sminkesaker sendt til foreldrene (foto Rodgeir Vinsrygg)  

13) Shada Al- Bargouti (foto Shadas foreldre) 

 

 
 
Kopi; 
 
Kongen i statsråd 
Tone W. Trøen, stortingspresident 
Erna Solberg, statsminister 
Dag Terje Andersen, leder Stortingets kontrollkomite 
Bent Høie, Helse og omsorgsminister 
 
Abid Q. Raja, medlem Stortingets presidenskap 
Lene Vågslid, leder justiskomiteen  
Jørn Sigurd Maurud, Riksadvokaten 
Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet 
Sven Marius Urke, dir. Domstoladministrasjonen 
 
Jens B. Grøgaard, overlege Helsedirektoratet 
Lars Sponheim, Fylkesmannen i Hordaland 
Inga Bejer Engh, Barneombudet 
Benedicte Bjørnland, politidirektør   
Toril Øie, leder Høyesterett   
  
Anne Grøstad, førstestatsadvokat 
Carl Ivar Hagen, vararepresentant Stortinget 
Jonas Gahr Støre, partileder AP 
Statens Helsetilsyn, Oslo 
Aslak Syse, professor jur. fakultet UiO 
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Svein Lie, direktør Helsedirektoratet 
Ida L. Røse, barne -og familieminister 
Mari Trommald, dir. BUFDIR 

Marie Antoniette Sedin, ambassadør Palestine Mission, Oslo 

Trygve Slagsvold Vedum, partileder Sp  

Marius Reikerås, menneskerettighetsjurist 

KRIPOS v/ leder Ketil Haukaas 

Stig Nilsen, bistandsadvokat 
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