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Justisminister Jøran Kallmyr,

Jeg viser til forrige del av rapporten.
Politiets bilder fra åstedet viser blod på sengen, noe lignende den
rekonstruksjonen som er gjort. Det sees også bøy på gardinstangen hvor
hengning angivelig skal ha funnet sted. Dette er bekreftet på nytt av en
uavhengig kilde. Sammen med ytre skader på barnet taler dette for et drap.
De angivelige ”selvmordsbrevene” som skal være funnet på rommet,
velformulerte og rettet mot foreldrene og brødrene, kommer dermed i et
underlig lys. Ingen normale mennesker rekker å skrive selvmordsbrev før de blir
tatt av dage. Det er heller ikke vanlig å gå løs på en gardinstang før man blir
drept.
Dødsattesten virker enda merkeligere. Legen som har skrevet denne har
åpenbart misset noen forelesninger i rettsmedisin.
-

Attesten beskriver ingen avdeling eller helsepersonellnummer

-

Fornavnet på ”legen” stemmer tilfeldigvis med personen som har
voldtatt barnet, ifølge journal.

-

Det faglige nivået står til stryk

Spørsmålet er om denne legen faktisk eksisterer, eller om attesten er
skrevet for å skjule en alvorlig, kriminell handling?
Saken oversendes til KRIPOS, noe som åpenbart skulle vært gjort tidligere.
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En ungdom på 16 år avlider ved unaturlig dødsfall



Det er ytre skader på kroppen og tydelige blodspor på åstedet



Klærne hun hadde på seg da hun døde er blitt ”kastet”, fordi en bossbil
hadde kommet forbi. Dette må forklares.



Hun har tidligere blitt voldtatt, og opplysninger tyder på at hun har vært
brukt i prostitusjon.

Barneminister inhabilitet
Barneminister Kjell Ropstad er gift med en ansatt i barnevernet.
Den nye riksadvokaten, Jørn Maurud er samboer med en tidligere statsråd
involvert i NAV saken, og har meldt seg inhabil. Kjell Ropstad sin passivitet er
påfallende, og han må snart være den eneste i landet som ikke skjønner
problemet med at barn blir bortført, tvangsbehandlet med prevensjon, voldtatt
og drept. Han bør derfor melde seg inhabil til å kommentere drapet på Shada
på vegne av regjeringen.
Etter den såkalte Monika- saken, hvor barnet ble funnet drept på Sotra utenfor
Bergen, var alle enig om at drap skal etterforskes. Dette gjelder fortsatt.

Undersøkelse
Shada døde i august og ny obduksjon er fortsatt mulig. KRIPOS mottar noe
utvidet informasjon tilsvarende Riksadvokaten. Ytterligere dokumentasjon står
til disposisjon ved behov.

Bergen 19.11.2019
Med vennlig hilsen

Rodgeir Vinsrygg
Lege
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Kopi;
Kongen i statsråd
Tone W. Trøen, stortingspresident
Dag Terje Andersen, leder Stortingets kontrollkomite
Bent Høie, Helse og omsorgsminister
Abid Q. Raja, medlem Stortingets presidenskap
Lene Vågslid, leder justiskomiteen Stortinget
Jørn Sigurd Maurud, Riksadvokaten
Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet
Sven Marius Urke, dir. Domstoladministrasjonen
Jens B. Grøgaard, barnelege dr. med. overlege Helsedirektoratet
Lars Sponheim, Fylkesmannen i Hordaland
Trine Skei Grande, leder Venstre
Inga Bejer Engh, Barneombudet
Benedicte Bjørnland, politidirektør
Toril Øie, leder Norges Høyesterett
Anne Grøstad, førstestatsadvokat
Carl Ivar Hagen, vararepresentant Stortinget
Jonas Gahr Støre, partileder AP
Statens Helsetilsyn, Oslo
Aslak Syse, professor jur. fakultet UiO
Kåre Willoch, tidl. statsminister
Svein Lie, direktør Helsedirektoratet
Kjell I Ropstad, 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
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