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Fet feiring 
I veme fall kan julebordets gleder gi deg 
fem--<eks kilo ekstra ~ slepe p~. BT gir deg 
jule", kalorikalkulator. SIDE 28-31, DEll 

Maskinvask for Trofast 
PA bensinstasjonen I Vlken kan du ta din 
firhjutte venn gjennom vaskemasltinen. 
Elier din firbeirrte. SIDE 22-23, DEll 

-Ingen straff 
er lang nok 

Eikeland Ira OsterJIY 
s;nnen Tore p~ utlltYa. 

har bare ett _nske: 
gjemingsmannen aldri slipper ut igjen. 

SIDE 4, DEll 

I trdd med 
tradisjonen gir 
vi hverandre 

ubrukelige ting 

GUASTAVlNO: Kan 
VCEre ferdig i Brann 

Etterforsl<et lld<e 
ove ep mot balTI 

BEKlAGER: - Mistenkte er bosatt et annet sted ; londet. Vi hor oversendt soken dit, sief politiodl/Okat Trond f ide. Defte sk;edde imidlerlid to og en halv m6ned etter 
anme/delsen. 

NiEr tre maneder etter at en 
mann skal ha lurt smajenter til a 
kle av seg pa nettet, har politiet 
ikke etterforsket saken. 

Dette til tr~ss for at politiet har 
tatt mannens mobilnummer. 
Faren til en av jentene fTykter at 
mannen begar nye overgrep. 

- Jeg kan ikke annet enn a 
beklage, sier politiadvokat Trond 
Eide ved Hordaland politidistrikt. 

SIDE 8-9, DEll 
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Nesten tre maneder er gatt siden en vokser 
lurt to smajenter til a kle av seg. Politiet hal 
saken, selv om de har fott mannens mobill 

otRISTWIlIKOUISOI 
IUNE CHRISlOPHEItSlN 
_ DlISlI'!!.<1 
c::Mstian.~~_no 

- Det er hArreisende at en pedo
iii mann kan lure smA barn til 
~ Ide av seg. uten at noe skjer. 
Politiet bar sviktet sin oppgave. 
nemlig ~ beskytte min datter og 
andre barn. sier faren til den ene 
av de ti Al: gamIe jentene. Han 
uttaler seg anonymt av hensyn 
til datteren. 

Skjulte ansiktet 
I slutten av september var de 
to jentene inne p~ nettsiden 
chatroulette.no. hvor man kan 
chatte med tilfeldige personer 
~ webkamera. 

Jentene kom i kontakt med en 
voksen mann, som skjulte ansik

ble det stille igjen. Jeg PUITet 
f1ere ganger. men uten resultal. 
sier faren. 

Etter en m~ed skal han ha 
flitt beskjed om at politiet ikke 
kunne innhente SMS-data fra 
datterens telefon. fordi han 
ikke hadde signert et skjema 
om samtykke. 

- Det er ufors~elig at jeg ikke 
ble informert om det tidligere. 
Jeg er utrolig skull'et over poli
tiet. og det ga jeg beskjed om. 
sier han. 

- Ripe i lakken 
Politiadvokat 'frond Eide i Hor
daland politidistrikt sier faren 
bar all grunn til ~ Ya!re skull'et. 

- Den mistenkte mannen er 
bosatt et annet sted i landet. og 
vi har oversendt saken dit den tet sitt. Han skal ha 

tatt jentene til ~ Ide 
av seg foran kame
raet. 

nOlt'tie' t har horer hjemme. 
P Jeg kan ikke gjore 

sviktet sin opp
gave,nemIig 

d beskytte 
min datter 

annet enn ~ bekla
ge at dette ikke 
ble gjort tidligere. 
sier Bide. 

Politijuristen 
i det aktuelle 
distriktet opply-

- Det som skrem
mer meg mest er 
at det kanskje sir
kulerer p~ nettet 
et videoopptak av 
min datter og hen
nes venninne uten 
klrer. sier bergen
sereno 

d b ser til BT at de 
og an re am mottok saken 

Datteren ga man-
nen sin e-postadresse. og ven
ninnen ga fra seg telefonnum
meret. I ettertid bar jentene flitt 
Mde e-post og tekstmeldinger 
fra mannen. 

- Han skrev at han viI chatte 
med dem ~ webkamera igjen. 
sier faren. 

- Uforst6elig 
3, oktober motte faren opp 
~ politihuset i Bergen for ~ 
anmelde saken. Han overlever-

JENTENSFAR 19. desember. Det 
er to og en halv 

m~ed etter anmeldelsen. 
- Det er en ripe i lakken for 

oss at vi ble sittende p~ den ~ 
lenge. og det m~ vi ta p~ vAl: 
kappe. sier Eide. 

Han sier det ikke var aktuelt 
~ kalle inn jentene til dommer
avhor. siden saken ikke skulle 
etterforskes i Hordaland. 

- Jeg vet ikke hva det andre 
politidistriktet gjor i ette ... 
forskningen. men vi bistAl: 
gjerne hvis de 0nsker avh0f 
av de fomznnede, sier Eide. 

Frykter nye overgrep 

I 
, 

\ tt .no <.:batc(')u 

te mannens telefonnwnmer og 
e-postadresse. og ga ogs~ fra 
seg !'Cen. slik at politiet kunne 
sikre elektroniske spor. 

- Etter det horte jeg ikke noe 
~ to uker. Jeg ringte etterfo ... 
skeren, som sa at de ikke kunne 
gjore noe for barna var avhort. 
Hun lovet ~ folge opp. men ~ 

- Hvorfor ble ikke saken over
sendt med en gangl 

- Vi flir inn veldig mange 
saker. og bar stort arbeidspress. 

- Faren er bekymret for at 
denne mannen skal ~ nye 

ADVARER MOT NEmiTED: De to sro6,entene vor p6 nettsiden chotroulette.no do en voksen roann skGI hG {6tt dero til 6 kle GV seg.I{;lge 
seg biJIedmaterio/e ov born. 

overgrep. Hva tenker du om det? 
- Oeo muligheten er hoyst 

reell. Det er ikke tvil om at det 

er en fare for det. sier politi
advokaten. Jentens far synes 
sommelet er ufo~elig. 

- Foreldre rna vcere nysgjerrige 
EXSPERTlNTERVJun - Hvilke e<faringe, ha, dere biliedmate,lale av barn. 

meet nettst:eder sam 
- Hva "-, foreldre v .. ,e (halroulette? - Hvorfo, la, ba,n seg oppme,ksomme p;I ~,del manipulere til fo, gjelde, bams nettbruk? - Del ersom sag! eksempel;\ kle 
- De mil tenke pil samme slett Ikke ukjenl seg nakne fo, 
milte som de gj_, ellers, at enke~e kynlsk fremmede, voksne 
og gjennom oppl""ing b,uke, sllke nett- mennesker? 
gl barnet fe,dlghele, til iI side, fo, iI skaffe 
h~nd!e,e ,Isikable situasjo- seg bilde, og/ - Barn bll, gjerne 

ne, pil nett. Som fo,elde, elle, video saml lett ,evet med. 

m~ du aile, f_rst e,kjenne kontaktinfo,ma· _: Kaja Hegg De f_le, kanskje 

al del ekslste,e, el stort sjon. VI se, al Sl1I1IIIG: RAdglve, al del ikke e, like 
sosiatt univers der ute hvor mange benytte, I Redd Barna vi,kelig nil, det e' 
barn kan komme i konlakt (hal,oulette til UTUIU: AAsvarflg pil nett. Det finnes 
me<! veldig mange. Det kan iI blotte seg. og fo, Nettvett-p'o- nok av unge sam 

V""e positivt. men samtidig dette bll, barn slelde!. sam skat kjede, seg ette, 
trygge nellb",· 

vet vi at det finnes mennes- eksponert fo,. ken blant unge skolelid, og som 
ker sam misbruker nettet Enke~e se, del kan oppleve det 
fo, blanl annel ~ skaffe seg og'" sam en som spennende iI 
bilder av barn . mulighel Iii iI skaffe seg kle av seg fo, en fremmed, 

• 

selv om de innerst inne vet 
at de gj_, noe ga~. 

- Hvo,dan fi, en potensiell 
overg,ipe' ba,n til ;\ 
utlevere telefonnummeret 
sitU 

- Mange b,uke, samme 
f,emgangsm;\te: F_rst fi, 
de barna til iI kle av seg. S;\ 
skaffe, de seg konlaktinfo,-
masjon ved iI lrue med iI 
vis. bildene III fo,eld,ene 
de,es. Delte p,essmlddelet 
bruke, de fo, a~ del e, 
ve,d!, og de fi, del gjerne 
som de viI. Dermed blir 
barnet me, ""bart fo, 
~ bli utsatt for seksuelle 
overgrep. 

- Hva "-, foreld .. 9j;re 
dersom de mistenker at 
ba,net ha, tiHrukkel se9 
u;nskeloppmerksomhel 
p;I nettet? 
- Fo,eld,e har genere~ el 
s""lig stort ansva, fo, iI 
beskytte barna sine. Dette 
gjelde, og'" nil' de b,uke, 
nettet fo, iI komme I kon
takt med andre menneske,. 
Du mil f;lge med og ikke 
v""e ,edd fo, iI g,lpe Inn 
dersom du mener det er 
n_dvendig. V"" nysgjerrig. 
Aktiv de~akelse og g,ense
setting er veldlg vlldig, og'" 
nil' del gjelde, nettbruk. 

(HRISTlAN NICOLAIS(.N 

- Etterforskeren bar jo visst 
hele tiden at mannen bodde et 
annet sted. Det er ubegripelig 

-Enorrnt vi 
- En barndom gilr fort forbi. 
Det er ille hvis kriminalsaker 
som involverer barn blir 
liggende lenge, sier barne
ombudet. 

- Hos Bameombudet flir vi ikke 
mange henvendelser om over
grep som dette. men det er 
vArt inntrykk at politiet gene
relt prioriterer dette hoyt. Sil!r
lig hos Kripos. Det betyr likevel 
ikke at det enkelte politidis
trikt alltid Iykkes i A prioritere 
barnas saker ~ raskt som de 
burde. sier bameombud Rei
dar Hjermann. 

Han sier at det er viktig at 
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mann skal ha 
ikke eHerforsket 
ummer. 

hi , 

R~de Kors bruker mange nettsiden til 6 blotte seg, og enkelte bruker siden for d skaffe 

at saken er blin Jiggende sa gin dem kritikk i flere uker. 
lenge. Det hjelper ikke at de bade ansikt til ansikt og pro 
tar selvkritikk ~. Jeg har jo telefon. sier han. 

etterforske 
aile politikarnre har kompe
tanse pA digitale medier. og 
forstAr at digitale m0teplas
ser ogsA kan v,",re asted for 
overgrep. 

- Det er ogsA viktig at 
krenkede barn gis mulighet 
til A bidra med infonnasjon 
i saken pc\. en mate som er 
bra for demo Dette skjer som 
oftest best ved Barnehusene. 
I Bergen ligger et barnehus 
med spesialkompetanse pa 
avh0r av barn. der hensynet 
bade til barnet og behovet 
for f0rstehAncls informasjon 
blir ivaretatt. Det er viktig at 
barnehusene brukes. for at 
slike saker skal bli best mulig 

etterforsket og opplyst. Hver 
gang et barn blir krenket gAr 
biter av et liv i stykker. Det 
er enormt vilctig at noen som 
blir oppdaget nAr de krenker 
barn blir etterforsket og even
tuelt straffet. Dene kan gj0re 
at de i neste omgang kan bli 
forhindret fra A fa jobbe med 
barn. iforeksernpelbarneha
ge eller idrettslag. Som sam
funn rnA vi sette alt inn pA 
A avsl0re og stoppe overgri
pere. Da rna en v,",re rnoctig 
pA barns vegne. sier Reidar 
Hjermann. 

____________ -L_n~yheter 9 I 
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