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Tor Mikkel Wara heter ikke 
engang det han sier han 
heter, melder NRK og 
Faktisk.no. Men la nå det 
fare. Det er en relativt 
uvesentlig detalj sett opp 
mot de monumentale 
problemene den nye justis-
ministeren bringer med seg 
inn i regjeringen.

Wara valgte klokt nok å 
selge seg ut av sin aksjepost 
(7,73 prosent i 2016) i First 
House AS før han gikk inn i 
regjeringen. Men han vil 
ikke redegjøre for alle 
kundene han har hatt som 
PR-rådgiver. Det er det all 
grunn til å bekymre seg for. 

Vi vet nemlig noe om en av 
hans tidligere kunder. På 
begynnelsen av 2000-tallet 
stiftet han PR-selskapet 
Madland & Wara. En av 
kundene var skandaleom-
bruste Finance Credit, som 
senere ble etterforsket av 
Økokrim. Grunnleggerne av 
Finance Credit ble dømt for 
bedrageri etter gravejourna-
listisk arbeid av Kapital-
journalisten Bjørn Olav Jahr. 
Mens Jahr gravde i forfal-
skede regnskaper, fikk 
Madland & Wara overført 
rundt én million kroner fra 
Finance Credit Ltd. i Eng-
land. Formålet var å ansette 
Kapital-journalisten og stilne 
bladets gravende virksomhet 
mot Finance Credit. «Det ser 
ut til at man har utarbeidet 
en sjofel plan for å få Kapital-
journalisten til å slutte å 
grave i Finance Credit,» sa 
statsadvokat Morten Eriksen 

i Økokrim i 2003. 
En pressemelding fra 

Økokrim understreket 
senere at det ikke var 
grunnlag for å straffeforfølge 
vår nåværende justisminis-
ter. Men Økokrim utelukket 
ikke at det var moralsk 

problematisk at et PR-byrå 
hadde forsøkt å kjøpe en 
journalists stillhet – selv om 
dette ikke juridisk sett 
kunne straffeforfølges. 

Vi har i dag en justisminis-
ter som forsøkte å bruke 
pengemakt for å hysje ned 
det som endte opp med å bli 
norgeshistoriens største 
bedragerisak. Madland & 
Wara gikk konkurs i kjølvan-
net av denne skandalen etter 

at fem av 
byråets 
rådgivere 
sluttet i 
jobben. 
Wara startet 
for seg selv 
før han gikk 

over til First House i 2010. 
Wara solgte seg etter eget 
sigende også ut av sine 
aksjeposter og styreverv i en 
rekke reindriftsselskaper i 

Finnmark. Men vi vet at 
heller ikke denne virksom-
heten gikk helt knirkefritt 
for seg. I 2016 oppdaget noen 
reineiere at de hadde fått 
utbetalt påfallende lite for 
dyrene de hadde sendt til 
slakt hos Finnmark Rein. 
Wara var på det tidspunktet 
styreleder for selskapet som 
eide Finnmark Rein. Wara 
beordret etter hvert ytterli-
gere utbetalinger på fem 
millioner kroner i kompensa-
sjon til reineierne (Nordlys, 
25. januar 2016). «Vi ble enige 
om å hive oss rundt og rydde 
opp så raskt som mulig,» sa 
en hans kompanjonger.

Vi vet altså at selskapet som 

bar Tor Mikkel Waras eget 
navn har forsøkt å kjøpe en 
journalists stillhet i en 
omfattende bedragerisak. 
Ett av hans andre selskaper 
har unnlatt å betale reineiere 
i Finnmark det de har hatt 
krav på før eierne selv bragte 
saken for dag. Og hans 
kundeliste ved First House 
er bare delvis offentliggjort 
– med alle de implikasjoner 
det har for hans habilitet 
som statsråd i et av landets 
viktigste departementer. Er 
dette en mann som er egnet 
til å forvalte landets lover?

Vi kunne fått Per Sand-
berg som justisminister, men 
han var ifølge seg selv 
«møkk lei av at det stadig 
dukker opp gamle sitater fra 
meg» (Aftenposten, 4. april). 
Likevel, når voldsepisoden 
Sandberg ble dømt for 
dukker opp i nyhetsbildet, 
blir saken som oftest forsøkt 
bagatellisert, som når 
statsminister Erna Solberg 
omtalte saken som «en 
slåsskamp etter en krangel 
på et utested» (Dagbladet, 21. 
mars). Men Sandberg slo til 
en asylsøker i sitt eget hjem, 
ikke på et utested. Forsøkene 
på å minimere straffesakens 
alvorlighetsgrad, viste med 
all tydelighet Sandbergs ueg-
nethet som justisminister.

Så endte vi likevel opp med 
Tor Mikkel Wara. Med valget 
av ham som justisminister 
virker det som om Solbergs 
borgerlige prosjekt rett og 
slett mangler kompetente 
eller aktverdige folk. Den 
ene etter den andre faller for 
egen hånd. Det spørs hvor 
lenge Wara/Vara kan vare.

Victor Lund Shammas,
Oslo

victor.shammas@gmail.com

Wara, nok en uegnet justisminister

KLOVNENES LEKEGRIND: Per Sandberg overrekker nøkkelen til Tor Mikkel Wara, som denne uka tok 
over som justisminister etter Sylvi Listhaug.  FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

Det virker som om 
Solbergs borgerlige 
prosjekt rett og slett 
mangler kompetente 
eller aktverdige folk.

NY STATSRÅD
Victor Lund Shammas

Vi ber med dette Ecuadors 
myndigheter om å la Julian 
Assange beholde retten til å 
ytre seg fritt, i tråd med Den 
europeiske menneskerettig-
hetskonvensjonens artikkel ti.

Assange er i praksis fullsten-
dig isolert. Han har vært 
innesperret helt siden han ble 
pågrepet i London i desember 
2010. I et kommuniké datert 
28. mars 2018 opplyser 
Ecuadors regjering at den har 
besluttet å ta fra Assange 
muligheten til å kommuni-
sere med omverdenen via 
internett og telefon. I tillegg 
er han blitt underlagt besøks-
kontroll. Den ecuadorianske 
regjeringen truer med nye 
tiltak dersom de allerede 
innførte ikke har ønsket 
effekt. Vi er dypt bekymret 
over utviklingen i Assanges 

situasjon. 
Tidligere har et FN-panel 

uttalt at Assange er offer for 
vilkårlig fengsling, og bedt 
britiske myndigheter – blant 
andre – om å garantere ham 
bevegelsesfrihet. I januar i år 
konkluderte tre uavhengige 
leger med at Assange hadde 
behov for medisinsk behand-
ling – noe han fremdeles ikke 
har tilgang til. Isolasjon over 
så lang tid er klart i strid med 
både nasjonale lover og 
internasjonale konvensjoner 
så vel som med den alminne-
lige rettsfølelsen. De langsik-
tige konsekvensene for den 
isolertes mentale helse er 
uoverskuelige.

Assange er ikke blitt tiltalt 
for noe straffbart forhold. Den 
svenske påtalemyndighetens 
arrestordre mot ham er blitt 
opphevet. Likevel sier britisk 
politi at de vil pågripe Assan-
ge hvis han forlater Ecuadors 
ambassade i London. Ameri-
kanske myndigheter har 
trappet opp sitt forsøk på å 
straffeforfølge ham. For hva? 

Assanges «forbrytelse» er å 
ha utført et vesentlig journa-
listisk oppdrag: Han har – 
med fare for eget liv og 
sikkerhet – offentliggjort 
informasjon om lovbrudd og 
overvåking fra myndighete-
nes side som befolkningen 
har krav på å få tilgang til.

Under Ecuadors forrige 
regjering utviste landet mot 
og moralsk integritet ved å gi 
Assange politisk asyl ved sin 
ambassade i London til tross 
for massivt press fra USA. Nå 
rettferdiggjør Ecuadors nye 
regjering kneblingen av 
Assange ved å henvise til at 
«Assanges oppførsel, gjen-
nom ytringer på sosiale 
medier, skader vårt gode 

forhold til Storbritannia, 
resten av EU og andre 
nasjoner». Da siktes det 
hovedsakelig til Assanges 
kritikk av Tyskland etter 
fengslingen av den tidligere 
katalanske regionpresidenten 
Carles Puigdemont.

Slike ytringer er beskyttet 
av Den europeiske mennes-
kerettighetskonvensjonen. 
Ecuadors forsøk på å bringe 
Assange til taushet er derfor 
et klart angrep på ytringsfri-
heten og dermed også på 
Assanges grunnleggende 
menneskerettigheter. Dersom 
Ecuador, EU og Storbritannia 
fortsetter å delta i den 
skandaløse kneblingen av 
Assange, kan de ikke lenger 
påberope seg rollen som 

ytringsfrihetens forsvarere i 
møte med land som for 
eksempel Tyrkia, Kina eller 
Saudi-Arabia. I så fall vil 
ytringsfriheten være i ferd 
med å dø ut som en av de 
grunnleggende verdiene i 
den vestlige verden.

Julian Assange er ytringsfri-
hetsaktivist, varsler og 
journalist. Vi ber om at hans 
grunnleggende menneskeret-
tigheter respekteres, og at 
han sikres muligheten til å 
ytre seg fritt.

Vi kan ikke sitte stille og se 
på at isolasjonen av Julian 
Assange får fortsette. Vi vil 
derfor på det sterkeste 
anmode president Lenín 
Moreno om å stoppe den – nå!

Isolasjonen av Julian Assange må opphøre – et opprop
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