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Eva Thomassen skriver: Den 
27.10, 2017[1], bliver jeg i VG 

genstand for et massivt personan-
greb fra Faktisk.no, som påstår, at 
jeg lyver, når jeg siger, at ingen af 
de norske bistandsorganisationer 
(NGO) vil redegøre for, hvem der er 
modtagere af de norske skattepen-
ge eller kan redegøre for, hvad pen-
gene egentlig bliver brugt til. Ved 
NGO’erne måske ikke selv, hvor 
pengene egentlig havner? 

Det meste af indlægget til jour-
nalist Tore Berg er ren mening-
sytring og politiseret retorik med 
det klare formål, at delegitimere 
mit arbejde. 

   Jeg skal derfor pege på en del 
ubehagelige fakta omkring, hvordan 
pengeoverførsler sker ulovligt inde 
i Syrien, hvordan norske hjælpeor-
ganisationer KUN samarbejder med 
terrorgrupper, samt bidrage med en 
række elementer, som synliggør, at 
det slet ikke er givet, at vi ved, hvem 
der er slutmodtagere, og hvad penge-
ne egentlig bliver brugt til.   

   Jeg undrer mig over, om Tore 
Bergsaker har læst de dokumenter, 
han har linket til i sin artikel? Her 
bekræftes nemlig mine påstande om 
hemmeligholdelse gennem de om-
talte organisationers interne korre-
spondance med UD og rapporter.   

   Faktisk.no[2] gengiver simpelt-
hen NGO‘ernes egne fortællinger 
som sandheder. Uden nogen faktat-
jek overhovedet. Her er der endda en 
faktafejl i den lange række med fak-
tafejl som Faktisk.no præsenterer i 
sin analyse[3]. 

The Herland Report kommen-
terer: „Vi har faktatjekket den me-
die-ejede, politiserende Faktisk.

no’s artikel og fundet faktafejl på 
faktafejl om Eva Thomassen[4]. 
Vi har også ladet VG‘s egne artik-
ler illustrere svagheden ved “blind 
tro” på, hvad UD og andre rap-
porterer[5]. Dette er en af vor tids 
største skandaler, at vestlige me-
dier efter 2011 blev ensidige tale-
rør og støttespillere netop for Al 
Qaida-associerede gruppers vir-
kelighedsbeskrivelse af, hvad der 
sker i Mellemøsten[6]. Det samme 
gælder politiseringen i brugen af 
NGO’er og bistandsorganisatio-
ner, som ikke længere er selvstæn-
dige, men indtager rollen i det poli-
tiske spil ved at bistå de fraktioner, 
man støtter militært i en konflikt“. 
Ingen bankforbindelse til Syrien: 
Norges regering valgte at hæn-
ge sig ud med sanktioner udarbej-
det af USA, EU, med flere, uden 

at konsultere de folkevalgte. Det-
te indebærer, at al forbindelse mel-
lem vestlige banker og den syriske 
centralbank er brudt. Man kan ikke 
overføre penge til syriske banker, 
bruge bankkort eller handle på net-
tet, ikke veksle udenlandsk valuta til 
syriske pund, ej heller handle med 
dollar. Man kan ikke sende noget 
med fly, for al flytrafik mellem vest-
lige lande og Syrien er lukket som 
en del af sanktionerne.    
Man skal desuden have visum til 
Syrien. Grænserne mellem Tyrkiet, 
Irak, Jordan og Syrien er kontrolle-
ret af forskellige terrorgrupper[7].    
Der behøver man ikke visum, men 
så skal man have penge og kontakt 
til de grupper, som kontrollerer de 
ulovlige grænseovergange.    
Dette er overgangene, som bruges af 
fremmede krigere fra alle verdens-

hjørner, også af Norge. Og af de nor-
ske hjælpeorganisationers pengeku-
rerer.    
Jeg har takket være Faktisk.no end-
nu en gang fået bekræftet, at nor-
ske NGO‘er tager millioner af vo-
res skattekroner med ind i Syrien, 
og at de samarbejder med terror-
grupper. Områderne, de kanalise-
rer vores penge ind i, er kontrolleret 
af terrorgrupper[8] som Al Qaeda 
og bliver anset som så farlige, at de 
ikke selv tør sende deres egne med-
arbejdere dertil. Men alligevel vil de 
vil have os til at tro, at vi kan tro på 
terroristernes ord, når de siger, at de 
kun bruger pengene til vaccinationer 
af får, strikkekurser[9] og til hvede-
dyrkning. For øvrigt er der rappor-
teret om, hvordan tonsvis af hvede 
blev fundet i deres lagre[10], da ISIS 
tabte ”Deir ez Zoor”.    

Bistandsmidler til oprørskon-
trollerede områder i Syrien: 
Hvor havner pengene egentlig?
Eva Thomassen nægtes retten til modsvar i VG, skriver The Herland Report i kølvandet af Faktisk.no. I VG “faktatjekkes” 
en sætning i et længere argument fra Eva Thomassen. Hendes svar, som VG altså nægter at trykke, fremgår nedenfor med 
tillægskommentarer. Faktisk.no ejes af de ledende medier. 

Af Eva Thomassen

East Aleppo City Council – Bystyret i Øst Aleppo, den type “councils”, som norske hjælpeorganisationer samar-
bejder med, – som i Øst Aleppo kun bestod af ledere fra Al Nusra-Al Qaida i Syrien, her med lederen i midten. 
Manden til venstre er manden, som skar hovedet af den lille, palæstinensiske dreng, Abdullah Issa. Videoen 
ligger på nettet. Foto: https://bsnews.info/wp-content/uploads/2017/12/CxU5OR4UUAAqJC9.jpg
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Kurerer med millioner i kontanter 
og mellemmænd uden navn er må-
ske ikke dét, de norske hjælpeorga-
nisationer vil have os til at associe-
re dem med, men hvordan kommer 
penge fra banken i Norge ellers i 
hænderne på det sidste led i krigs-
områder kontrolleret af diverse ter-
rorgrupper?

Over 3 milliarder til  
„Syrien“ 
De norske myndigheder praler med, 
at Norge har bevilget over 3 milliar-
der kroner til Syrien[11] siden 2011. 
Men hvem i ”Syrien”? Den syriske 
offentlige sektor er under betydeli-
ge sanktioner, som rammer civilbe-
folkningen[12], og til dem ydes ikke 
en krone. Når områderne, hvor 90% 
af befolkningen bor[13], og hvor de 
syriske myndigheder står for skole, 
sundhed, osv.[14], ikke bliver tilgo-
deset med en eneste krone, kan man 
ikke påstå, at pengene går til ”Syri-
en”. Så må man være ærlig og præ-
cisere, at den norske bistand kun gi-
ves til 10% af Syriens områder og 
KUN til de områder, som er under 
kontrol af terrorgrupper.    
Disse vestligt støttede oprørsgrup-
per kontrollerer[15] som bekendt 
ALLE aspekter ved samfundet[16], 
de opererer i. Også bistandsmidler-
ne, kontanterne, materiale og det 
militære.    
Idlib står centralt her[17], et områ-
de, som nu anses som værende Al 
Qaidas[18] nye fort i Syrien. Her 
er vedlagt kommunikation mel-
lem udenrigsministeriet og Norsk 
Folkehjælp[19], hvor man tydeligt 
ser sammenhængen og samarbej-
det mellem denne type ”councils 
on the ground”[20] og det militære.      
Man samarbejder selvfølgelig med 
”local councils” - et af dem, nemlig 
East Aleppo City Council, så vi et 
fint foto af øverst i artiklen – her be-
skåret. Så har man en idé om, hvil-
ke typer ”councils” det drejer sig 
om[21].    
Teksten illustrerer også problema-
tikken godt: Norske hjælpearbejde-
res ansatte rejser ind til et Al Qai-
da-associeret og kontrolleret Idlib, 
hvor man samarbejder med disse 
gruppers “local councils” og har 
“gentlemen’s agreements” med dis-
se, samt terrorgrupperne, som sty-

rer området. Igen for at minde om, 
hvem slutmodtagerne er; se foto.    
Vi kan godt rejse en debat om, hvor-
vidt de Al Qaida-associerede grup-
per, som nu styrer Idlib-provinsen, 
kan betegnes som terrorgrupper, - 
hvis nogen vil protestere mod min 
omtale af disse som netop terror-
grupper. Men dette, antager jeg, er 
unødvendigt.    

Hvordan og hvornår bli-
ver offentlige bevillinger 
til kontanter? Hawala-sy-
stemet
Faktisk.no har i jagten på at bevise, 
at jeg tog fejl, gennemgået de norske 
bistandsorganisationers (NGO’er) 
tilskud fra udenrigsministeriet og 
deres rapporter tilbage til udenrigs-
ministeriet. Faktisk.no ”beviser”, 
at mine påstande er forkerte, ved at 
linke dem til en række rapporter fra 
NGO’er til udenrigsministeriet og 
samtaler imellem dem.    

Disse bilag viser, at hverken 
Norsk Folkehjælp (NF), Flygtnin-
gehjælpen, Red Barnet, NORWAC, 
Læger uden Grænser eller Kirkens 
nødhjælp har egne ansatte i Syrien.    

Det er for farligt at opholde sig i 
de områder, den norske bistand gi-
ves til. Videre opererer ovennævnte 
bistandsorganisationer i de samme 
områder af Syrien: Idlib, Hasaka, 
Aleppo-regionen og i områderne 
omkring Damaskus-by. Alle dis-
se områder er kontrolleret af ter-
rorgrupper, alle under Al Qaida/
Al-Nusra.    

I en intern rapport mellem uden-
rigsministeriet og Norsk Folkehjælp 
oplyser NF, at Idlib er kontrolleret af 
Al-Nusra/Al Qaida. Dette bekræftes 
af udenrigsministeriet. I en rapport 
fra NORWAC skriver de, at de er i 
områder i Idlib[22], som er kontrol-
leret af en række terrorgrupper som 
de navngiver. Ovennævnte NGO ér 
driver sin virksomhed fra Tyrkiet og 
Libanon. NF siger, de skal flytte til 
Erbil i Irak og nå ind i Syrien derfra. 
Til det beder de udenrigsministe-
riet om ekstra midler. Blandt andet 
til folk, der skal tage sig af pengene, 
som kommer fra Norge.    

Min påstand er, at NGO’er ikke 
KAN redegøre for, hvem som får 
pengene, og de vil heller ikke, for-

Min kommunikation med Læger Uden Grænser bekræfter, at denne organi-
sation samarbejder med de styrende magter i områdene, hvor de opererer. 
Og Læger Uden Grænser opererer, som de selv bekræfter, i blandt andet 
Al Nusra – som er Al Qaida kontrolleret område i Syrien.
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di: Der er oprettet et såkaldt Ha-
wala-pengesystem - Informal Va-
lue Transfer Systems (IVTS)[23] - i 
oprørskontrollerede områder og om-
kringliggende lande, som NGO’er 
alene bruger for at få kontanter ind 
i Syrien. Kort fortalt bruger NGO ér 
kurerer, som fragter penge over 
grænsen til et netværk af ”uformel-
le pengetransportører”. Når NGO’er 
siger, de giver kontanter til forskel-
lige lokale samarbejdspartnere, har 
de ikke kontrol med, om disse penge 
når den endelige modtager.    

Dette system er der skrevet om 
i en række internationale rapporter, 
og der er henvist til en række sager, 
hvor penge, overført via sådan et Ha-
wala-system, ender i hænderne på 

terrorister i Syrien. Dette pengesy-
stem har vist sig at blive brugt af 
terrorgrupper til at få penge ind i 
Syrien forklædt som bistandspenge.    

Flygtningehjælpen skrev om Ha-
wala-systemet i 2015, ”Remittan-
ces to Syria. What Works, Whe-
re and How”[24] (IVTS). Intercept 
Beechwood, The Voice of Syria, 
har skrevet om Hawala. The Tele-
graph skrev så tidligt som i 2013 om 
dette pengesystem: ”Charity cash 
going to Syrian terrorist groups”. 
Et problem er manglen på kvitte-
ringer eller ”bankudskrifter” fra 
dette netværk. Det berygtede Ha-
wala-pengesystem[25] benytter sig 
af et netværk af uformelle ”penge-
transportører”. Det er via dette sy-

stem, at den berygtede terrorgrup-
pe, Al-Shabaab, i Somalia[26] får 
penge fra Norge[27].    

Et problem i sådan et ”system” 
er mangel på kvitteringer, bankud-
skrifter og anden dokumentation. I 
tillæg skal kurererne have provisi-
on. Jo farligere områder de opere-
rer i, des mere i provision.    

Dette er systemet, de norske bi-
standsorganisationer bruger. Hvad 
der sker efter, at kufferter med kon-
tanter krydser grænsen ind i Syrien, 
har ingen kontrol over. Milliarder af 
bistandsmidler er overført til Syrien 
på denne måde.    

Flygtningehjælpen omtaler dette 
i sin rapport, ”Remittances to Syria. 
„What Works, Where and How”[28], 

i 2015. Flere internationale rapporter 
har henvist til en række sager, hvor 
pengene ender i hænderne på terro-
rister i Syrien. Også Børge Brende 
har kommenteret problemerne med 
gennemsigtighed i VG[29], så der er 
intet nyt i dette[30].   

 Der er ingen anden måde, at få 
penge ind i terrorist-kontrollerede 
områder af Syrien på. Hvorfor hører 
vi ikke om dette? Jeg har gentagne 
gange spurgt NGO’erne om, hvor-
dan de får penge ind i Syrien, men 
alle siger, at de af sikkerhedsgrun-
de ikke vil oplyse om det. Hvem er 
det, de beskytter?    

En anden tvivlsom side ved dette 
er, at kurererne skal have provision 
for arbejdet. Jo farligere områder de 

Udsnit fra UDs tilskudsportal bekræfter ingen udbetaling til Syrien 2011-2016 Atter et udsnit fra UDs tilskudsportal som viser ingen udbetaling til Syrien 
i perioden 2011-2016

Her foreligger en del interessante ”gentlemen’s agreements”(udokumenteret, 
mundtligt aftale mellem parter), som Faktisk.no sikkert er interesseret i 
at studere nærmere i deres søgen efter sandheden om, hvor bistandspen-
gene mest ofte egentlig havner. Størstedelen af pengene gives til de norske 
bistandsorganisationer; NORWAC, Norsk Folkehjælp, Kirkens Nødhjælp, 
Flygtningehjælpen og Red Barnet. NORWAC brev til UD
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opererer i, jo mere provision. Milli-
arder af bistandsmidler er overført 
til Syrien på denne måde. NGO’erne 
har INGEN garanti for, at pengene 
ikke går til terrorgrupper.    

Faktisk.no har ikke tjekket, om 
alle millionerne, som de norske 
NGO’er overfører til Syrien, har en 
modtager, eller om der er kvitterin-
ger for pengetransaktionen. Det hol-
der ikke, at NGO’erne skriver, at de 
bruger penge i Syrien og fremlægger 
et regnskab uden kvitteringer! Fak-
tisk.no må bede om kvitteringer for 
brugen af pengene.    

Videre: Ved at gennemgå regn-
skabet og intern korrespondance 
mellem Norsk Folkehjælp og uden-
rigsministeriet nævnes IKKE en 
eneste partner ved navn. De omta-
les som: finanspartner, monitorpart-
ner, logistikpartner, grænsevagter, 
projektkoordinator, politisk rådgi-
ver, ”country team” eller slet og ret 
”partner”. Ved udenrigsministeri-
et, hvem de er? I så tilfælde må der 
foreligge papirer, Faktisk.no ikke 
har kendt til. Vi får ikke at vide, 
hvem som er modtageren af penge-
ne. Alle skal have løn. 

Norske hjælpeorganisati-
oner arbejder i Al Qaida 
kontrolleret område 

Det, vi får at vide, er, hvem der har 
kontrollen i områderne, som disse 
NGO’er opererer i. Norsk Folke-
hjælp redegør over for udenrigsmi-
nisteriet, at hele Idlib er kontrolleret 
af Al Qaida/Al-Nusra både i lands-
byer og i byen.    

Der er oprettet et ”Local Coun-
cil” (LC), som tager sig af civile 
sager i Idlib i en ”gentleman‘s ag-
reement” med Al-Nusra og andre, 
som Norsk Folkehjælp (NF) kal-
der det. NF’s ”partner” forholder 
sig til LC. Bliver der problemer, er 
det LC, som tager det op med ter-
rorgrupperne.    Hvem sidder i det-
te byråd? I Øst Aleppo, hvor NF 
var før Idlib, sad Al-Nusra i rådet, 
som vi har set ovenfor. Faktisk.no 
bør spørge Norsk Folkehjælp, hvem 
denne ”partner” er, som har så gode 
kontakter inde i Al-Nusra, at han er 
Norsk Folkehjælps mand i Idlib. Vi-
dere redegør Norsk Folkehjælp over 
for udenrigsministeriet, at Al-Nus-

ra er mere optaget af de store pro-
jekter som elektricitetsforsyning og 
landbrug – end i små sy-og strik-
kekurser.

Mit spørgsmål bliver så: Hvad 
gør NF med det krav fra Al-Nus-
ra? Har Faktisk.no spurgt NF om, 
hvilke midler der gik til Al-Nusras 
ønsker for brugen af bistandspen-
gene? Spørgsmålet bør stilles, fordi 
NF har fået 30 millioner kroner fra 
udenrigsministeriet i 2016 til ”mad 
og livsophold” i Idlib.    

NORWAC redegør i et brev til 
udenrigsministeriet, at de har opret-
tet en række sygefaciliteter i Idlib 
og føler, at de er trygge i områder-
ne styret af en række terrorgrupper.    

De fortsætter samarbejdet med 
de samme som i Øst Aleppo. SAM 
og UOSSM, som igen samarbejder 
med Al-Nusra.    

Min påstand står fast, og min på-
stand er, at dette samarbejde mellem 
NGO’erne og udenrigsministeriet 
også er en ”gentleman’s agreement”. 
Norsk udenrigspolitik kamufleret 
som bistand. 

Kontanter i fri strøm 
En anden meget vigtig oplysning 
af almen interesse er: ”Hvornår bli-
ver penge på en konto til kontan-
ter?” Transporteres kontanter helt 
fra Norge? Det er usandsynligt. Det 
er mere sandsynligt, at de store pen-
gesummer hæves til kontanter i et af 
Syriens nabolande og smugles over 
grænsen. Hvilken bankforbindelse 
skal man have for at kunne hæve 
millioner i kontanter?    

Når kontanterne ankommer til 
Syrien, er det i dollars. Dollars kan 
ikke bruges i Syrien. Hvordan veks-
les pengene til syrisk valuta? Det 
kan ikke gøres i nogen bank. Det er 
på det rene, at der flyder store mæng-
der kontanter.    

Tidligere i år blev kontanter sva-
rende til over én million kroner stjå-
let af en ”lokalansat” fra NORWAC’s 
kontor i Libanon. Dette var penge fra 
udenrigsministeriet, som skulle have 
været brugt i Syrien.    

De områder i Syrien, som er 
øremærket til bistand, er altså un-
der fuld kontrol af terrorgrupper. 
Norsk Folkehjælp er af udenrigs-
ministeriet blevet bedt om at rede-
gøre for forholdene mellem disse 

Norsk Folkehjælp er blevet bedt af UD om at redegøre for forholdene mellem 
disse militante grupper og det påståede hjælpearbejde. I svarbrevet henviser 
Norsk Folkehjælp til en „gentleman ś agreement“. Der er vel ingen, som kan 
tage dette alvorligt? Her bør Fatisk.no foretage en seriøs undersøgelse. Det 
bør UD, strengt taget, vel også?

Pierre LeCors, Øst Aleppo, medicindepot i Al Nusras fronts hovedkvarter, 
efter Aleppos frigørelse, da Al Nusra og andre terrorgrupper måtte forlade 
Øst Aleppo (Foto: Eva Thomassen)

Et udsnit fra NRK ś film om NORWAC i 2013. Scenen viser NORWAC, som over-
rækker en stor bunke penge til en mand i Syrien.
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militante grupper og det påståede 
hjælpearbejde. 

I svarbrevet henviser Norsk Fol-
kehjælp til en ”gentleman‘s agree-
ment”. Der er vel ingen, som kan 
tage dette alvorligt? Her bør Fak-
tisk.no foretage en seriøs undersø-
gelse. Det bør udenrigsministeriet 
vel også strengt taget gøre? 

Påstandene om uklar-
hed, omkring hvem der 
modtager støtte, bekræf-
tes igen.    

Efter at have gennemgået materia-
let, som Faktisk.no delte i sin arti-
kel om intern korrespondance, rap-
porter med mere, kan jeg bekræfte, 
at norske NGO’er de facto samar-
bejder med terrorgrupper. De fører 
penge ulovligt ind i Syrien og be-
går dermed valutasmugling og mu-
lig finansiering af terror, hvilket er 
et lovbrud i Norge. Man kan også 
spørge sig selv; hvad skal man med 
seks norske bistandsorganisationer 
i de samme områder af Syrien, som 
alle kontrolleres af terrorgrupper?    

Der foreligger ringe mulighed 
for sporing af pengene, så spørgs-
målet, som Faktisk.no har under-
søgt, kan gentages: Ved vi egentlig, 
hvem modtagerne er? Kan uden-
rigsministeriet dokumentere, hvem 
der egentlig er slutmodtagere i det-
te uoverskuelige krigslandskab, hvor 
Norge kun samarbejder med rebel-
grupper, og går alle pengene til dis-
se?    

Kun tre enkeltpersoner i uden-
rigsministeriet har haft ansvaret 
for udbetalingen af omkring 3,5 
milliarder kroner til „Syrien“ fra 
2011-2016. I evalueringen kritise-
rer udenrigsministeriet sig selv for 
meget uklare og løse kriterier for 
alle aspekter af denne bistand. Nor-
ge støtter en række forskellige ini-

tiativer og partnere tilsyneladende 
uden nogen overordnet plan.    

De er også kritiske over for 
manglen på risikovurderinger fra 
norsk side, blandt andet ved valg af 
samarbejdspartnere. Man kan ikke 
i længden fortsætte med at holde 
sig til så få personer og med en så 
lille grad af dokumentation af be-
slutninger. Der er behov for beslut-
ningsprocesser, som kan spores og 
dokumenteres i bakspejlet. Skal vi 
forstå udenrigsministeriet korrekt, 
så er mange af pengene sandsynlig-
vis slet og ret sporløst forsvundet. 
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