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SAKSET/FR A HOFTA

Politiet etterlyser Asas Aidaruus for drapsforsøk, men
det vil ikke NRK og NTB fortelle deg
Av: Øyvind Thuestad 27. april 2018, 18:40

Mest lest
Den strålende grønne elbilarrogansen
17. januar, 2018

Hun står tiltalt for å ha slått
ihjel sitt eget barn (3).
Mediene tier om hvor hun
og stefaren er fra
25. april, 2018

Politiet etterlyser Asas
Aidaruus for drapsforsøk,
men det vil ikke NRK og
NTB fortelle deg
27. april, 2018

Svensk statsråd: –
Problemene skyldes ikke
innvandring, men eldre
svensker

Asas Abdulle Aidaruus. Foto: Politiet

27. april, 2018

Se godt på dette bildet, for du kommer ikke til å få se det på Dagsrevyen i

Blikking utløser bøter

kveld. Asas er siktet for drapsforsøk og ettersøkt internasjonalt, men NRK

28. april, 2018

vil ikke vise deg bildet hans, og heller ikke si hva han heter.
Oslo-politiet etterlyser Asas Abdulle Aidaruus etter at en 18-åring ble skutt

Les også

i foten på Holmlia senter tirsdag.
Holmlia-siktet innrømmer at skudd gikk av

En 18-åring kk alvorlige skuddskader etter å ha blitt tru et i beinet.

28. april 2018
Etterlyser Younes (23) for drap i Oslo

Aidaruus, født i 1997, er siktet for drapsforsøk, og er etterlyst nasjonalt og

9. september 2017

internasjonalt, opplyser Oslo politidistrikt.

Asas Abdulle Aidaruus har meldt seg for
politiet

Politiet har iverksatt et omfattende søk etter siktede, som oppgis å være en

27. april 2018

kjenning av politiet. De tror mannen be nner seg i Oslo-området.

Politiet mistenker forsøk på æresdrap

13. september 2017

Når politiet går ut med navn og bilde er det fordi man ber om hjelp fra

Politiet vil fengsle

publikum. Men hvordan skal publikum kunne være til hjelp om man ikke

etter drapsforsøk

aner hvem det letes etter?

14. september 2017

re familiemedlemmer

Seks siktet for drapsforsøk på familiemedlem

To av Norges viktigste nyhetsredakjoner – i kra

13. september 2017

av sin størrelse og

Hvem skal loven beskytte?

spredning – NRK og NTB, velger å gi bla en i politiets bønn om hjelp til

22. februar 2010

nne Asas. Som altså er siktet for drapsforsøk.

To fengslet i

re uker etter Oslo-skyting

29. juli 2017

Fikenbladet NRK prøver å dekke seg bak er dette (i intervju med

Foreldrene og to søsken fengslet for

politioverbetjent Anne Solem):

drapsforsøk

14. september 2017

– Så den etterlyste mannen er ikke til fare for publikum for øvrig?

Kilder: Knivmannen i Lier norsk-pakistaner

5. september 2017

– Vi har ingen grunn til å tro at han er til fare for andre.

NRK føler nok at beslutningen krever en forklaring, så derfor heter det i
neste avsnitt:
«Politiet navngir den siktede mannen og går ut med bilde på ham. NRK
har valgt å ikke gå ut med navn og bilde på den etterlyste, fordi politiet
ikke anser ham som farlig for publikum.»
Hvabehager..? Mannen er siktet for drapsforsøk, og han er nå
internasjonalt etterlyst. Henger dette i hop?
Flere medier refererer opplysninger om at skuddo eret «ikke er
livstruende skadet». Men det er ingen grunn til å tro at vedkommende har
lette skader når politiet ikke kan avhøre ham før det har gått én uke.
Politiet kjenner ikke motivet for skytingen:
– Det er det for tidlig å si noe om. Når vi har fått avhørt den fornærmede i
neste uke, kan vi belyse mer om bakgrunnen for hendelsen, sier Solem.
(NTB)

Fallhøyden når man publiserer navn og bilde er at politiet har etterlyst feil
mann. At etterlyste viser seg å være uskyldig. Her må det foretas en
vurdering i hvert enkelt tilfelle, og da må man ta ere forhold i
betraktning. I dette tilfellet for eksempel dette: Den etterlyste er en
kjenning av politiet. At politiet ikke nner ham, til tross for at de åpenbart
vet hvor han bor, gir grunn til å tro at han er på ukt. Politiet har snakket
med vitner til skyteepisoden, og fått beskrivelse av gjerningsmennene.
Er det sannsynlig at politiet har etterlyst feil mann?
Også NTB har snakket med politioverbetjent Solem:
Hun ber publikum ta kontakt med politiet om de ser den etterlyste,
som politiet fredag utstedte etterlysning med bilde og navn på.
Solem ber publikum ta kontakt «om de ser den etterlyste» skriver NTB.
Som lar være å sende ut bilde, og lar være å oppgi siktedes navn.
Skjønner de ikke selv hvor absurd det fremstår?
Men én ting er NTB påpasselig med å slå fast: «Både o eret og den
mistenkte er norske statsborgere».
De skjønner kanskje heller ikke at i disse underlige tider er dette
kodespråk.

Som Odd Børretzen synger på «Fortere»:
«‘Dette er skogtroll to, Agate strikker selbumønster’ De snakker i kode sånn
at svenskene og nnene og italienerne ikke skal forstå…»

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag
her!
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Navn

Martin Karlsen • for 4 dager siden

«Politiet navngir den siktede mannen og går ut med bilde på ham. NRK har valgt å ikke gå ut med
navn og bilde på den etterlyste, fordi politiet ikke anser ham som farlig for publikum.»
Men han er da uansett etterlyst for en alvorlig forbrytelse.... så hvorfor ønsker ikke NRK å bidra til
at han blir funnet og oppklaring av saken?
Et annet spørsmål er hvordan politiet kan anse ham som harmløs for publikum når han faktisk er
etterlyst for drapsforsøk med skytevåpen?
121 △

▽ • Svar • Del ›
gunhild gunheim > Martin Karlsen • for 4 dager siden

NRK er derfor en kollaboratør med en kriminell. FY! Legg ned denne søppelkanalen nå!
71 △

▽ • Svar • Del ›
globetrott > gunhild gunheim • for 4 dager siden

TV2 hadde både bilde og navn og melder nå kl. 22.30 at han har meldt seg selv!
9△

▽ • Svar • Del ›
finnur > globetrott • for 4 dager siden

Sikkert smart for å unngå å bli skutt av klanen til det første skuddofferet. Det
er nok tryggere å tilbringe noen måneder på hotell Halden!
13 △

▽ • Svar • Del ›

GHjo > Martin Karlsen • for 4 dager siden

Mannen er trolig muslim og får da vanlig særbehandling i PK media.
Dessuten kan det jo føre til islamofobi, hvis bilder av etterlyste muslimske forbrytere og
mordere , til stadighet viset i media.
Hemmelighold av negative hendelser er viktig for å bevare glansbildet av muslimer og den.
“Geniale og Ufeilbarlige” multikulturen.
Må vite.
23 △

▽ • Svar • Del ›

Bente > Martin Karlsen • for 4 dager siden

Politiet har nok fått sine direktiver. «Harmløs for publikum er den som med skytevåpen
begår drapsforsøk, dersom vedkommende opfyller kriterer som...» Og Nrk kan utføre sin
opplysningsplikt, godt tilfredse med at den anonymiserte etterlyste for drapsforsøk ikke vil
utsatt for publikumsinteresse og potensiell hetsing fra rasistiske nordmenn fremmedkulturell som han er.
7△

▽ • Svar • Del ›

Torgrim T. Storvik • for 4 dager siden

Det er den samme historien hele tiden. ARK og AP er mer opptatt av å beskytte kjeltringene enn å
ivareta landets og folkets sikkerhet!
73 △

▽ • Svar • Del ›
1velger1234 > Torgrim T. Storvik • for 4 dager siden

Ja, Sylvi hadde nok et poeng, dessverre,
23 △

▽ • Svar • Del ›

lurven • for 4 dager siden

Ergo, ifølge NRKs logikk de 10 som var på hyttetur og sendte *****sms til Navarsete kan
identifiseres med bilde på nrk tv fordi de er til fare for befolkningen?
(Innlegget er moderert).
44 △

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > lurven • for 4 dager siden

Var ikke det hvite middelaldrende menn? Da er de lovlig vilt. Potensielle drapsmenn som
ikke trenger solarium er derimot ikke tillatt vilt. Uansett hva politiet måtte mene.
19 △

▽ • Svar • Del ›

HarryNordmann • for 4 dager siden

En helt vanlig nordmann !
39 △

▽ • Svar • Del ›
finnur > HarryNordmann • for 4 dager siden

Nettopp, slik Ola nordmann så ut for en million år siden i Rift Valley i Kenya før vi begynte
den lange vandringen nordover!
6△

▽ • Svar • Del ›
HarryNordmann > finnur • for 4 dager siden

Lenge siden det
3△

▽ • Svar • Del ›

Mattmaapende • for 4 dager siden

Likeledes Aftenposten... Det var absurd å lese at vi, publikum, skal varsle politiet om vi ser det
usynlige og navnløse mennesket...
Absurd..
Første klikk derfra blir derfor også docoment.no - for å finne ut hva politiet snakker om. Den gode
presse gjør seg til dommer over politiet - de gjør seg fullstendig irrelevante og gir beng i sin
opplysningsplikt.
Hva om denne skikkelsen skader eller dreper flere nå - blir det da selvransakelse?
Neppe
https://www.aftenposten.no/...
34 △

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > Mattmaapende • for 4 dager siden

Stortinget kan gjøre noe med dette. Media som ikke følger politiets oppfordring til hjelp fra
publikum bøtelegges - med bøter som svir.
6△

▽ • Svar • Del ›

ferguson • for 4 dager siden

Nå må regjeringen få sparket nrk sjefen og hans disipler.Hvor lenge skal han få lov til å spre sin
løgnaktige propaganda.
30 △

▽ • Svar • Del ›

Svein Olav Johansen • for 4 dager siden

VG og NRK får gjøre som svenskene. Vise et bilde av en sykkel.
28 △

▽ • Svar • Del ›

Kristoffer Lie • for 4 dager siden

I flere land i MENA og Tyrkia, spares det ikke på konfekten! De kriminelle henges enkelt ut med
bilde/film, beslag av bevismateriale, navn, adresse, telefonnummer, og slektas bosted. Etterlysning
på Interpol angir da vistnok navn, fødselsdato, bilde, nasjonalitet (også nordmenn), og hva de er
ettersøkte for! Hva er det NRK prøver å skjule? At drapsmenn/voldskriminelle/tyver/
konebankere i Norge overveldende er muslimer og/eller er fra den tredje usiviliserte delen av
kloden ( som fra Afrikas klankulturer, Afghanistan eller Pakistan). NRK er svinredde for å spre
budskapet om at de nye landsmenn ikke er godlynte leger og atomfysikere --men i stedet er de
livsfarlige for nordmenn. Hvilket objektivt sett er korrekt i (nesten) alle offentlige voldsdrapsutøvelser i de siste år.
24 △

▽ • Svar • Del ›

Martin • for 4 dager siden

Å navngi siktede vil være å spre hat. Derfor!
22 △

▽ • Svar • Del ›
Frode Andreassen > Martin • for 4 dager siden

Mitt hat er spredd til NRK!!
14 △

▽ • Svar • Del ›

Emil Hvitsand • for 4 dager siden

Det blir vel til at de legger ut bilde av skoene hans og ber publikum om hjelp til å finne ham!😠
21 △

▽ • Svar • Del ›
grygry > Emil Hvitsand • for 4 dager siden

Etterlyst: Norsk statsborger. Skonummer 43.
Som Robert Storm Petersen (Storm P) ville sagt det: "Ham har de innen kvelden er omme.
"
16 △

▽ • Svar • Del ›

Rolf Nilsen • for 4 dager siden

Norge blir svenskere.. Vi kommer etter. Ikke sakte og sikker, men raskt og ubønnhørlig.
Hvem glemmer vel etterlysningen av en sykkel istedenfor gjerningsperson i svenske media..
https://www.document.no/201...
19 △

▽ • Svar • Del ›

Nattuglen • for 4 dager siden

Litt rart, men TV2 har både fullt navn og bilde på nettsiden sin. For én gangs skyld?
PS! "Agate strikker ... ooops ... Selbu-mønster" ... 🙃
18 △

▽ • Svar • Del ›

Skallagrim • for 4 dager siden

Selvsagt vil ikke søppelmedia vise bilde og navn av noen som ikke trenger solarium. Nei da er det
bedre å knuse mannlige solarium trengende politikere for tøv og tull i fylla. Gud bedre hvordan det
er blitt i dette landet.
16 △

▽ • Svar • Del ›

MerseyRiver • for 4 dager siden

I Sverige er han nok et "hen", d.v.s. kjønnsløs uten hudfarge.
14 △

▽ • Svar • Del ›

Bjart_S • for 4 dager siden

Løgn-MSM slår til igjen!! Nå må folk boikotte disse dustene!!!
13 △

▽ • Svar • Del ›

Reidar S • for 4 dager siden

Hva pokker betyr et drapsforsøk ift en SMS??
11 △

▽ • Svar • Del ›

Savage Mind • for 4 dager siden

NRKs arroganse fornektet seg ikke: Vi (NRK) kan vite, uten å få tilsvinet våre sinn, men bermen
der ute, denne basket of deplorables, av rasister, homofober og islamofober, tåler ikke for mye rå,
usensurert, skitten virkelighet. Så sensurer!
9△

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > Savage Mind • for 4 dager siden

Journalistisk venstreparti slår til igjen. De føler at de må ned på svensk nivå!
7△

▽ • Svar • Del ›

gunhild gunheim • for 4 dager siden

Svenske tilstander har vi allerede!
8△

▽ • Svar • Del ›
1velger1234 > gunhild gunheim • for 4 dager siden

Norge har alltid diltet etter Sverige, uansett hvilke resultater svenskene oppnådde med det
de foretok seg.
4△

▽ • Svar • Del ›

Mjolne • for 4 dager siden

Men dette er jo en berikelse som politikerne sier!
7△

▽ • Svar • Del ›

Oldingen • for 4 dager siden

Skulle NRK navngi og vise bilde av den ettersøkte revolvermannen?
Helt utenkelig vil nok de fleste oppegående mennesker mene.
Det er vel mer trolig at NRK gjerne hyrer forbryteren inn som ansatt med god lønn.
Hvis det kommer fram at en NRKansatt batikhexa har skjult mannen under dyna si, så vil nok
mange ikke bli overrasket i det hele tatt.
7△

▽ • Svar • Del ›

Midgardsormen • for 4 dager siden

Han kan umulig ha gjort hva de sier. Jeg lærte på skolen at innvandrere var snille og ufarlige!
6△

▽ • Svar • Del ›
Marcus_T > Midgardsormen • for 4 dager siden

Hvor snille og ufarlige da?
2△

▽ • Svar • Del ›
Midgardsormen > Marcus_T • for 4 dager siden

Helt ufarlige...🤔. I hvertfall om vi skal tro venstrepropagandaen!
5△

▽ • Svar • Del ›

NorgesRøst • for 4 dager siden

NRK og NTB har totalt underlagt seg globalismens evangelium, derfor kan de ikke samtidig være
tro ovenfor sitt journalistiske kall. I kampen mellom disse to hensynene må den ene til slutt vike.
5△

▽ • Svar • Del ›

knut e. berger • for 4 dager siden

Overrasker ikke i det hele tatt. For alt jeg vet er noen av aktivistene i nrk - om ikke venner med så
iallefall - på hils med fyren. Mange av dem synes jo slikt "trash" er sexy.
5△

▽ • Svar • Del ›

Barhode • for 3 dager siden

Den berikelsen som kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har betydd for NRK er noe
begrenset.
4△

▽ • Svar • Del ›

Gudrun Gremnes • for 4 dager siden

Mener å huske at å lyve eller underslå opplysninger er straffbart???
3△
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▽ • Svar • Del ›
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