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Til berørte etter Scandinavian Star

VELKOMMEN TIL ÅPENT INFORMASJONS-

MØTE
Riksadvokaten besluttet i januar 2012 å avvise anmodninger fra både
Støttegruppen etter Scandinavian Star og Stiftelsen etterforskning av
mordbrannen Scandinavian Star om gjenopptagelse av etterforskningen av brannstiftelsen.

Stiftelsen har i april 2013 fremlagt en rapport med krav om ny etterforskning, dette ble gjort i en
pressekonferanse som ble formidlet internasjonalt.
I etterkant av pressekonferansen har politiet etablert et utvalg som for tiden utreder om de mener det er
grunnlag for å gjenåpne etterforskningen. Utvalget har en bred sammensetning, med deltagelse av både
Oslopolitiet, Kripos og Økokrim.

Støttegruppen har i april 2013 anmodet de skandinaviske regjeringene om ny granskning av enkelte temaer.
Støttegruppens anmodning om granskning er til behandling hos de politiske justismyndighetene, som uttaler
at vedtak avventer politiets utredningsarbeid.

Torsdag 28. november blir det debatt i Stortinget om Scandinavian Star på bakgrunn av en interpellasjon av
stortingsrepresentant Jan Bøhler. Flest mulig må møte fram på tilhørerplass på Stortinget ca. kl. 1200.

Støttegruppen og Stiftelsen er enige om at det er viktig å ha en arena for informasjon til de berørte utover
media. Vi står derfor sammen om å invitere til et åpent informasjonsmøte om de pågående prosessene.
De vesentlige forhold vedrørende dette vil bli gjort rede for og det blir anledning til å stille spørsmål.

 TID: LØRDAG 30. NOVEMBER 2013 kl. 1300 – 1700 (senest)

 STED: GREFSEN MENIGHETSHUS I OSLO (Glads v. 45, trikk 11 Homansbyen-Kjelsås)

Av hensyn til praktiske forhold, er det behov for påmelding, som kan sendes til:

 Jan Harsem: jan@harsem.no Tlf.: +47 - 95 77 11 99
 Kurt Evert Stenbakk: kurt.evert@live.no Tlf.: +47 - 98 60 02 60

Hvis du ikke rekker å sende påmelding, så er du uansett hjertelig velkommen.

Det er fri adgang, men Støttegruppens konto er nesten tom. Vi oppfordrer derfor til å legge igjen litt penger,
evt. sette inn et beløp på Støttegruppens konto: 1204.55.29647

Kontaktpersoner for arrangementet:

 Arne Steen, Tlf.: 0047 - 916 61 260
 Jan Harsem, Tlf.: 0047 - 95 771199

Spre dette videre og ta gjerne kontakt med oppdatert kontaktinformasjon og epostadresse.

Med beste hilsen

 Støttegruppen etter Scandinavian Star
 Stiftelsen etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star (Odins vei 29, 1811 Askim)


