
 

Pierres søken etter et fristed  

Fire år er gått siden TV 2 i sin dokumentar «Norge: En frihavn for krigsforbrytere?» presenterte 

Pierre Celestin Ruhumuliza som en mistenkt folkemorder fra Rwanda. 

Rjukan. En regntung høstdag. Tåken ligger langt nede i 

fjellsidene, som et lokk over byen. Pierre er sykemeldt. Han 

veltet på sykkel og fikk som følge av skaden blodpropp i en 

legg. Nå er han hjemme. Han setter seg godt til rette i 

sofaen, starter avspilling av en video og venter 

oppmerksomt på å se seg selv i Dokument 2 fra 30. april 

2007.  

‒ Navnet ditt står på en liste med personer myndighetene i 

Rwanda vil ha utlevert fra Norge. Hvordan reagerer du på det? Det er TV2s Tommy Gulliksen som 

spør, et stykke ut i programmet. 

‒ Jeg … Jeg er sjokkert, sier Pierre. ‒ Men på den annen side er det typisk for myndighetene i 

Rwanda.  

Pierres ansikt inntar en anstrengt mine. Dype rynker kommer til syne over øynene og i den mørke 

pannen.  

‒ Men du er den første her som informerer meg om dette, fortsetter han. ‒ Jeg vet ikke om du er den 

rette til å informere meg offisielt.  

 

Pierre søkte beskyttelse i Norge 20. juli 2003. Hans flukthistorie startet imidlertid en aprildag i 1994 da 

han flyktet fra Rwanda og først endte opp i en flyktningleir i DR Kongo. 

‒ Tidlig på ettermiddagen den 7. april flyktet jeg fra mitt hjem i hovedstaden Kigali. Jeg bodde nært en 
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militærleir. Det var skyting i området hele tiden og livsfarlig å oppholde seg der. Jeg dro i all hast og 

fikk ikke noe med meg, ikke en gang mine vitnemål. 

Pierre hadde studert generell administrasjon ved et universitet i Algerie. I 1992 jobbet han i 

energiselskapet Electrogaz og deretter, fram til flukten, i den Luxembourgeide banken BACAR i Kigali. 

Rwanda er et lite, tett befolket land, på størrelse med Hedmark fylke. Det grenser mot Uganda, 

Tanzania, Burundi og DR Kongo. Befolkningen er anslått til 11 millioner, herav 84 % Hutu, 14 % 

Tutsi og 1 % Twa. (Kilde: CIA – The World Factbook). I årene 1990-94 var det krig i landet. Det 

startet da en opprørsbevegelse (tutsi) som kalte seg Rwandisk Patriotisk Front (RPF), invaderte 

landet fra Uganda i oktober 1990. Mange sivile ble drept og enda flere drevet på flukt internt i 

landet. I august 1993 ble det inngått en fredsavtale mellom daværende rwandiske myndigheter 

og RPF. Partene var enig om å dele makten i landet. Fredsprosessen ble avbrutt og krigen 

blusset opp da Rwandas president Juvenal Habyarimana ble drept i et attentat den 6. april 

1994. Nedskytingen av presidentflyet, hvor både Rwandas og Burundis presidenter omkom, er 

kjent som den utløsende faktor for folkemordet i Rwanda hvor anslagsvis 800.000 mennesker 

mistet livet. RPF vant krigen, stanset folkemordet og tok makten i landet i juli 1994. 

Da Pierre kom til Norge, hadde han oppholdt seg noen år i Zambia. Der fikk han flyktningstatus i mai 

1996. Det skjedde etter at han hadde sittet i varetekt et halvt års tid og en domstol hadde renvasket 

han for beskyldninger om deltakelse i folkemordet i Rwanda.  

‒ Jeg hadde det lenge veldig bra i Zambia, men til slutt ble det for farlig for meg å være der. Da jeg 

skulle reise til Arusha for å vitne i en straffesak, ble jeg truet på livet. Jeg er sikker på at det var 

rwandiske myndigheter som igjen var på ferde. Jeg bestemte meg for å flykte videre og kom til Norge. 

Pierre tilbrakte sin første tid i Norge på transittmottakene på Tanum og Torshov og deretter på 

mottaket i Kvitseid. Da Kvitseid mottak ble langt ned, ble Pierre høsten 2004 overflyttet til Mandheimen 

mottak på Rjukan. I oktober samme år ble han underrettet om at UDI var i ferd med å behandle hans 

søknad om beskyttelse. Det skulle imidlertid gå flere år før UDIs vedtak kom. 

Dagsavisen publiserte 21.04.2007 en artikkel med overskriften «Jakter krigsforbrytere på krabbegir». 

Det fremgikk at norske påtalemyndigheter hadde opp mot 20 rwandere i søkelyset. 

‒ Dette er personer rwandiske myndigheter mener deltok i 

folkemordet, uttalte førstestatsadvokat Siri Frigaard ved Det 

nasjonale statsadvokatembete til Dagsavisen.  

‒ Det er tidkrevende arbeid å skaffe bevis, sa Frigaard bare 

noen dager før TV2s Dokument 2 rullet over norske TV-

skjermer. 

Ricard Navaro, en arbeidskollega av Pierre, husker godt 

TV-programmet. 

‒ Jeg ble meget overrasket, forteller Ricard. ‒ Pierre ble jo fremstilt som en krigsforbryter. Først tenkte 

jeg at det måtte være sant. Ellers burde vel TV2 vært mer forsiktig. 
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Sharyar Mirzazadeh, nå bosatt i Oslo, bodde på Rjukan i 2007. Han så ikke Pierre på TV, men han 

hørte reaksjoner i byen etterpå. 

‒ Det var en nordmann som først fortalte meg om programmet, sier Sharyar. ‒ Jeg kjenner mannen. 

Han er veldig snill. Han spurte meg hvorfor Norge skal ta imot slike mennesker. Mannen han så på 

TV, altså Pierre, skulle jo ha drept mange mennesker.  

‒ Jeg hørte lignende fortellinger på puben og når jeg spilte volleyball, fortsetter Sharyar. ‒ Folk var litt i 

sjokk over hva slags person som befant seg på Mandheimen. 

Mariann Listaul, nabo av Pierre, minnes en gang hun fortalte 

sin far om at hun bor i samme hus som Pierre fra Rwanda, han 

som var på TV 2.  

‒ Mariann, du må passe deg, sa faren. ‒ Han sier det ikke 

lenger nå, legger hun til. 

Den som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter 

loven, heter det i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr 2. Pressens Vær 

Varsom-plakat inneholder publiseringsregler hvor det heter: Det skal legges vekt på saklighet 

og omtanke i innhold og presentasjon, pkt 4.1. Forhåndsdømming skal unngås i kriminal- og 

rettsreportasjer. Det skal gjøres klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller 

tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom, pkt 4.5. 

Pierre hadde ikke status som mistenkt da TV 2 sendte «Norge: En frihavn for krigsforbrytere?». Først 

utpå høsten 2007 ble han innkalt til avhør hos Kripos.  

‒ Jeg fikk vite at Kripos jobbet ut fra en liste over personer som rwandiske myndigheter mistenkte for å 

ha vært involvert i folkemordet i Rwanda i 1994, sier Pierre og minnes at det ikke var angitt en eneste 

konkret forbrytelse som han skulle ha begått. 

I januar 2009 kom endelig UDIs vedtak. Pierre var blitt innvilget beskyttelse.  

‒ Det var en stor lettelse. Jeg er veldig glad for å ha fått opphold i Norge, men det var en stor 

belastning for meg å måtte sitte på asylmottak i 5-6 år. 

Aftenposten skrev i en reportasje 19. september 2011 at sakene mot 15 folkemordmistenkte rwandere 

i Norge nå er henlagt som «intet straffbart forhold» og at fire fortsatt venter på svar.  

‒ De 15 er renvasket, uttalte advokat Harald Stabell til avisen. 

Saken til Pierre ble henlagt i oktober 2010. Han var blitt renvasket for andre gang, første gang var i 

Zambia i 1996.  

‒ Jeg tviler ikke på at politiet har gjort en grundig og god jobb, sier Pierre. ‒ Det jeg reagerer på, er at 

det ble beordret etterforskning mot meg ene og alene på grunnlag av en navneliste. 
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Pierre tar en tur innom sin arbeidsplass gjennom mange år, Polyvox på Rjukan, som i dag er den 

eneste norske produsenten av CD-er og DVD-er. Han hilser på kollegaer og tar en liten prat med 

sjefen. 

‒ Vi merker at du er borte, sier Anita Bjerkhaug, ‒ Du må bli frisk og komme tilbake snart.  

Fabrikksjef Runar Espeland minnes TV2s dokumentar fra 2007. 

‒ Slikt blir lagt merke til i et lokalsamfunn som vårt, sier Runar. ‒ Pierre valgte selv å varsle 

arbeidsdgiver om TV-programmet. Det var bra. Vi kjente Pierre og hadde bare positive erfaringer med 

han.  

‒ Situasjonen ville nok vært en annen om Pierre hadde søkt jobb her etter at TV-programmet ble vist, 

legger Runar til.  

‒ Jeg var heldig som fikk jobb på Polyvox, sier Pierre.  

‒ Jeg trives godt her, men selvfølgelig vil jeg etter hvert se meg om etter en fast jobb hvor jeg kan få 

bruke min utdannelse. 

‒ Jeg er klar over at Pierre har utdannelse som overgår alle 

her på huset og at vi en dag kommer til å miste han som 

arbeidstaker, sier Runar.  

‒ Pierre er dyktig. Jeg har tillit til han og håper for hans del 

at han får seg noe fast. 

Det går mot kveld. Mørket senker seg over Rjukan. Igjen 

sitter inntrykket av en hedersmann som i 2007 ble hengt ut i 

media som en storkriminell, som dermed fikk skadet sitt 

omdømme, men som endelig er blitt renvasket og som nå reiser seg for å gå videre i livet. 

Rwanda, folkemordmistenkt, renvasket, Rjukan 

 

Fred Holt  

torsdag 15. desember 2011 kl 22  

http://espoir.origo.no/-/bulletin/show/709698_pierres-soeken-etter-et-fristed 

http://espoir.origo.no/-/sandbox/archive/1100964_espoir?tag=Rwanda
http://espoir.origo.no/-/sandbox/archive/1100964_espoir?tag=folkemordmistenkt
http://espoir.origo.no/-/sandbox/archive/1100964_espoir?tag=renvasket
http://espoir.origo.no/-/sandbox/archive/1100964_espoir?tag=Rjukan
http://espoir.origo.no/-/user/show/20580
http://espoir.origo.no/-/bulletin/show/709698_pierres-soeken-etter-et-fristed
http://espoir.origo.no/-/user/show/20580_fred-holt
http://espoir.origo.no/-/bulletin/show/709698_pierres-soeken-etter-et-fristed

