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ROS - og litt ris til mediene generelt og spesielt til TV2- Nyhetskanalen
Etter å ha opparbeidet meg pensjons- og trygderettigheter i nesten 40 år i offentlig og privat virksomhet –
mesteparten fra et globalt norsk industrilokomotiv, flyttet jeg fast (emigrerte) til Kypros i slutten av 2005 og
har siden 2009 vært leder for en globale senior- og pensjonistorganisasjon – hvis hovedoppgave er å stoppe
ulovligheter fra Skatte- og Trygdeetaten i Norge.
Den 22. juli 2011 og den 22. juli 2013 var jeg på besøk i Norge og har derfor fått med meg medienes
dekning av den terroraksjonene for to år siden og regjeringens markering av toårsdagen for de brutale
drapene som ble gjennomført av én mann og en avskyelig handling mot uskyldige mennesker.
Jeg er glad for å si at jeg kommer fra Norge når jeg forteller om TV2 sin nyhetsdekning. Spesielt gis ros gis
til Nyhetskanalen som har hatt en kjempefin dekning av en rettssak som ble gjennomført på en mønstergyldig måte der den brutale morderen fikk sin fortjenende fengselsstraff og sikringsdom etter en omfattende
granskning og dokumentasjon av alle dødsfall for å finne hensikten med de brutale mordene på 77 personer.
Imidlertid finner jeg ingen grunn til å gi ros til TV2 og Nyhetskanalen for manglende dekning av alle de
tragiske overgrepene med døden til følge (les selvmord) som har skjedd med utenlandsbosatte pensjonister
på grunn av den ufullstendige saksbehandlingen og ukulturen innen Skatt øst og blant Finansdepartementets
embetsmenn og med seniorrådgivere som premissleverandører i sine overgrepsligninger og brutale bruk av
tvangsmakt og maktovergrep i sin rettstridige lignings- og forskuddspraksis.
En praksis som har frarøvet fattige land og pensjonister over 500 millioner hvert år som i praksis betyr store
skatteunndragelser i fattige land og økelagte liv med tragiske utganger for en lang rekke utvandrere.
Minnemarkeringen av to årsdagen for terrorangrepet og alle overgrepene med døden til følge i regjeringskvartalet og på Utøya hadde derfor en vond bismak når Regjeringen, mediene eller politikerne ikke har nevnt
i en bisetning alle utenlandsbosatte pensjonister som har vært utsatt for overgrep med døden til følge av
ukulturen innen Skatte- og Trygdeetaten med Skatt øst i spissen sammen med noen embetsmenn,
seniorrådgivere og den politiske og faglige ledelsen i Finansdepartementet og Skattedirektoratet.
Den som retter opp litt av den ubalanserte nyhetsdekningen av brutale overgrep mot uskyldige, var en prest
etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke som sa at minnemarkeringen etter 77 dødsfall ikke måtte gjøre at
man glemmer andre som har mistet sine kjære. Og som han sa det:
Det er sikkert like vondt å miste noen av sine nærmeste for barn, barnebarn, familie og nærmeste venner når
det dreier seg om et enkeltdødsfall - som det store antall døde som er bakgrunnen for minnemarkeringen.
For å sette saken litt i perspektiv: Dersom terroristen Breivik får landets lengste straff og sikring, vil flere
flere enn 77 menneskelig gå tapt, dersom ingen griper inn og stopper de brutale overgrepene fra Skatteetaten
som tidlige Skattedirektør Erling Ree-Pedersen har omtalt som mistenkeliggjøring, trakassering og direkte
mobbing av uskyldige mennesker over lang tid – uten av politikerne, skiftende regjeringer eller den 4.
statsmakt synes å bry seg om det.
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Det presiseres at ingen har påstått at Skatte- og trydeetaten direkte har tatt menneskeliv, men en rekke
privat-personer og organisasjoner har stilt krav om å få nedsatt en offentlig og ny granskningskommisjon for
å få bragt på det rene at ukulturen er minst like stor innen Skatte- og Trygdeetaten som den ukulturen som
ble avslørt ifm 22. juli granskningen.
Undertegnede kan gjerne stille opp og fortelle om og/eller sannsynliggjøre at det er en direkte sammenheng
mellom døden til utenlandsbosatte og den brutale behandlngen som avdøde har fått hos Skatte- og trygdeetaten i Norge.
Undertegnede har selv vært til sted ved en minnemarkering ved Sjømannskirken i Pattaya i Thailand etter et
tragisk dødsfall grunnet en nordmann som ble innlagt på et sykehus for prostatakreft og som ikke ble operert
fordi Den Norske Ambasaden i Bankgok eller Norge kunne garantere for kostnadene over kr 3.200,- pr døgn
som er gjeldene TAK for utenlandsbosattes kostnader pr liggedøgn. Dette i motsetning til hva som gjelder
for bosatte i Norge og personer som har flyttet tilbake til Pakistan (etter oppnådd pensjonsalder og etter å ha
opparbeidet seg pensjons- og trygderettigheter i Norge)
Ytterligere opplysninger om denne tragiske saken, kan leses på denne linken.
https://docs.google.com/document/d/16VwwoF63k_2ZSlIHZdsZ2RwMivRoyzaQ2FOWaSQBFBo/edit
Jeg ber om en bekreftelse på at meldingen er mottatt – gjerne med opplysninger om TV2/Nyhetskanalen har
planer om å informere om denne saken som folk flest håper og tror kommer opp i valgkampen. Og når (ikke
hvis) det skjer, så vet mediene i Norge hvor de kan henvende seg forå få fakta om konkrete dødsfall som
angivelig skyldes grove økonomiske overgrep fra Skatte- og Trygdeetaten i Norge.
I utgangspunktet er dette en privat melding, men undertegnedes kontaktinfo er den samme som til lederen
for NorAlliansen. The Northern Alliance Global (NAG) The global organization for Scandinavian
expatriates.
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